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 कोरम्ब्वाः ११०२, केस्ताब्दाः १९२६. 
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श्रीपद्मनाभसेवि- 4 

न्यखिरश्रीवधेनी महाराङ्गी । 
श्रीसेतुरक्ष्स्यभिख्या 

प्रत्यक्षा जयति वश्चिभुरक्ष्मीः ॥ | 
ग्रन्थावलिरियमिन्धे | 
 श्रसाधिता तत्प्रसादगुणगुम्फा । 
ओसटितसेतुरक्ष्मी- 

प्रसादमप्टा सुवणेमणिचित्रा ॥ 
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“रत्वा सक्मिसहोदरीकमितरि प्रावण्यपूतं मभ- 
स्तद्विश्चम्य गिरा वराहमिदहिरोक्ैरथनामिश्रया । 

सस्सीकलयनुविद्धमागमिकतप्राणं सुधीदं (१) प्रिया- 
 * यार्थ ग्याक्षि वास्तवस्ञसदनो नन्वल्पयादहं धिया ॥ 

भद्रारीर्नि्टताच्य द्धि मकरेऽकं ुधोदये । 
ददं होराविवरणं रदेण सुसमापितम् ॥'" 

106 क््षपफडलनणं क एप्रा8 प? ४6 € लव म 26 कनुष्ल, 
1४18 कात्या 01 धृणा 1668 1 चन्कश्पवा लाक८लाह पात् 
100७ ४00 ५०८९ (छाप्पाचछह मत्, [४ 7 श्णालड 066 त 
€1101*8. 1.06 (८ण्लककषफ 171 {1118 श्ातटत]0 प्रप्€ 111 {€ 
कथ, १९0 कला 6०18 1116 धा 9 06 10616 ९. 7) {116 (छप. 

(16 पापदा 1६ खं 140109 066ा एल(पा९त् 10 ४06 कण्ल 
8001 261" {1६10186ा110॥1011, 110 १६६८१]00109. 78 शार्ला) 1616. 
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धथ ० 2 कणष्कनिद्ष (छापा 01 06 801 वाशूण्टा. 
17 18 भात ग) 10४10) 164९8 7 }19]व धक वाक्षकलैलः. 10 
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{1५ तात् धन [त पन् त ५] 1) (= {116५ कोस 1४८ द 0 आष | सलक त ला ता पाला 1८64191४ (अ{र- 1८१४९ यार 1 | [त्त सहि | (ल््ोपृानौं कष). 

''कमौरजितं पूवेभवे सकद 
यते वस्य परि समभिष्यनक्ति |` व (0 

18, 3... 7१) ८९ 11 1111111116 वेलृ्ौ ९४ रो ठ प् सुुरठपवृठ (त नपि क [मकाः ना 16111 ह| ह) (५ वपवन्तैत सा |+ ^ लात + ५11 [१९११५६१ [षं 1 यो पयो) वदि्प्ाभ्, कतत. 
॥ 4/8, 1,71.111 11 

“भूयोभिः पटुबुद्धिभिः पटुधियां होराफशलसये 
शाड्वुस्यामसमस्वितेधु बहुशः दा मेषु रषटेद्पि । 

हीरावसन्तसहाणीनप्रतरणे भद्ध नानाम 
स्वकं कतनिचित्रमर्थंब्हुलं लाखषटवं प्रारभे ॥ (1. 8). 

[1८ [ल्दपनिः एकापि ज पान पानु वन वोत तुत १५ {7 ।६५८ धष [1 (छापा, [1 ४ 111), +| 1, 11812 1111881 
+^ 3, 1१711 

1५ सपः हि [कषा त प्त तना पाता † 1४५ 1014५416 ७ 1१९ 6 कमाप्ताम्" ,\, |). (५ (110 पद्ध (लाच पक्ष 
धं (दपा वाप कल कत [णना कह (^ ६५५] इषा फ काह 
कै तोद् व्ह भत् पललणल्त [त व्वृ्लाौणि। षता [न पालः सप पालय ्भापस्त् द्वष्तदरण, 

"` भादिश्यदासतमयस्तगुबासडोधः 
कापिषठिकः समिनृकूग्धमरप्रसाद्ः । 

भावन्तिको सुनिमताम्यवकोक्य सम्पू 
हरां बराष्टमिहिरो इजिरां चकारे ॥' = (]). 327). 

{1६ 1 [लाछष्णा हए व क्रमात प्रच {0 पतकृतत क 
1१6 १11 लल्ला कपालौर ज प्राण ५14 6. 

1. िपलकपताक्ण। 
४. [900 
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8. एपाच्वरु कवे 
4. द्वारकात 
5, शासा) 0118. 

(ल्प {116 पर्तत 9 118 6060688018 116 धप" 1040९85 

४5 [ह्वी एलपलद्ण 10 पला) 88 1६ 80) 0९ 16 106०६ 

९1106. 

(1) ५मययवनमणिन्थशक्तिपूवै- 

` दिवसकरादविषु वत्सराः प्रदिष्टाः ` (] 180). 

(2) . “सस्खर्षं हसति ततस्त्वथैकगाना- 
मेकोंऽशं हरति बरीयथाह सद्यः ॥* (]). 182. 

(:) ५आधुरदायं विष्णुगुक्तोऽपि चैवे | 
दैवसामी सिद्धसेनश्च च्रे! . (7 137). 

(4) (स्वमतेन किाह जीवशमां 
| हद्यं परमायुषः स्वरांशम् |" (]), 19). 

(5) श्राहूयैवनाः स्वतुङ्गरौः [र 
करे: कूरमति्म॑हीपति; ।” (]), 186). 

[८ ला) 16 इल्ला शना) {176 01कफ्णष €(४८८६ 1118४ 8] (६ 
सप्रएइ्पु्लाः एताः 0 28्नद्वक वरल 0 प्रह फणाः 98 ६ एष 
पला धात् दुक्षत 6 दप्ो00ह ४6 वा) लवकर क 16 हा. 

(1) ^यच्छाखं समिता चकार विपुेः स्कन्धे्धिभि्ज्योतिषां 
तखोच्छित्तिभयात् पुनः; कृखियुगे ससय यो भूतरुम् । 

भूयः स्वल्पतरं बराहमिहिरन्याजेन सर्व व्यधा- . 
दित्थं यं प्रवदन्ति मोक्षङुशरास्तस्मै नमो भास्वते ॥'° 

(09116016 (ठपाालाप्थिः छा #1€ प्रलाष्म. 
(2) “ज्योतिदशाख्रमिदं विभाय विपुलं त्रिस्कन्धभिन्नं पुरा 

रोकना सहिमाच् यतेः कङ्ियुगे तस्वातेभीत्था.पुनः । 
. स्वल्प तत् सकरं ततो रचितवानोदिष्यदासात्मजो 

भूत्वा यो मिहिरो वराह मिदिरं ना्ना नमस्कुर्महे ॥' 
| (फषडवताफद्ा) 3 (माणल भा € पना ), 

(3) “यः सालं विपुलं चकार विततेः स्कन्धरैजधिभिर्वो तिषा 
तस्योष्ठि्तिमयात् स्वथ कलिदुगे संश्रित्य यौ भूतरम् । 

भूयः स्पष्टतर. वराहमिहिरव्याजेन संक्षितवाच्.` 
+ ४ भगवते ५ नमो भास्वते #'" (‡). 96) 

शक्र पाति 1क्ा6. प्र ९५०१9 २ पवव्व् {0 च कण 1 क पत ३8 ४ ^ 7011. ८06 {80 108 ध€ व्मपकाजणहदछ : ति ४, 0 (णणा, फ प) व 1 प 1 18 ५ {ल आः ~ पैः 1 | प्रपीत ४ द्धाणुषः, क छ +; भृष्ट धा (0पापृफा$ 
ऋ 1 न + क [1 
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०८ 16 $्राअ्ा6 {ल [दिप्त्ा8, 36 680 6 8 प्1111186त {0 9; 16 प28 8 गकर ० (लद, 26888, 116 7601016 वमाह्व् = एव्रा918 1.6 6रणप्शण्ल]ङग पत् 10 06 पधप्तरः 0 (हा 011160, 1४ 18 लु 1110 11, कः -1116 8686 0 7810 16811066 7061 1४ श्वल 0९६ 110 10806 {76 पत्र १8010 ३१ प्रतार कलाः 8[06- 1111910 
| 

शिण) {116 १९86, | 
“भद्राशीर्निताद्यद्धि मकरेऽके बुधोदये । 
इदं होराविवरणं दरेण सुसमापितम् ॥" 

11. 18 €भवला प! {€ (ताला १३ पाना 01 8 १/1 - १४ 0 16 जादा कशता पला, 6 तद्ाठ 7पतांव्बसत एक प1९ ८111011011016 'भद्राशीर्जिश्टता्यः 001 1161068. †{]16 ©) 10101.01111116, 10 फलेषला) पल [चला 28 1९87779 ०017168 + 1690524 क्ल (णाऽ 0 06 01078} 116 16 त्रा 106 ना) ० (६.104.111 ण 709 9 {116 (गक्ष) 114 (1927 4. 7). ` 1† 8 प्रालर्० पला, धी0द्रटौ 70 व्याह 8 16 पश १8. 11ताका1 [€ एत्गाश 641» 11101670 2५ वथ्ं6 प्र] 18 #१ 60116808 116 2410 ० {6 661 1006 त 6 > ता" -170 (995 4. 7). {0 [पजा {106 फनत्# -भद्वा्ीर्नि्ताद्य' 0 1116 8 प(107 816 10 पऽ तपः दाक [00591016 श~. पिततो त 6 क6द्६ 80 ४8 10 इपर {06 [पणता 18 111801101581101€. 106 वणाव 8 वृ प०हत् + 28 वप्क 11 {€ 78608. पका ९व ् ला 1 8४5 ए... (1650 4. 7.2; तात् पण धल 1४8वु{ 11888 17 (त्त्रा {1186 11 78 800 {तपराः (611प्168 ०. .4+7व टल 1 € 186 116. लेपनाणदटुक्रापा6 28 16168610 {116 [६ शवा18 (702-19-16), श्ल धता ग ला ६९ 0181 0 ४ कतात् 1 श्र, 116८ 18 €ण्ल लवााल्ल  {}0€ व्ल पीलाश्पिकृ एलाद् 0प्रा' व्याप्रणत©8 गत्. ५ ६ ॑ 
विष्वा प्रा9 17) [118 3]1852.' 01} 16 4.15:व01ा तं 8, 7061 - 008¶ १ [पताः & 006 त च्ल च्ललुालह रजा एता 11166815 ` फ़ 20 १706 [टद प्रा &00प 116 06९11101 ० 16 157 (थापा 4. 7. {{ चऽ पवा 18 त्र शा06 88 {06 व11007 ता ४1४0708, 018 तेकष6 प्व 06 वडडा९त् 10 16 लः. एत 9 {6 [प्रा व्ल पक 4. 0. 48 16 ततर्प दात्5 क प्ल ऋणा अहि 7 5608 पशप 10 {१६६ 1 28 16168611 14811. १९४३; 21 1 18 162 28 भद्ागी 118168त् ग भव्राशी ४ {८८ 1 8129]] ता0िला- 6106 066एल्शाा 1116 तणा कशादलंलछाड ग शान शा, 1४ 0011168 ८0 1690524 8] 098 (णश तपता 0 176 18 दात 2 1106 297)1 वक 711 ल आना ग पकप 0 क€ एएनगाक्षप 681 7202. (1527 4. 7.); धात् 7 @४§€ €. रका ` [धणृण्ाल्तं ज 
* न्यायः सवैखष्वयं विवरणे प्रोक्तोऽथ सोऽप्युच्यते ॥ 
{ “परमेश्वरस्तु शदपरमेशवरात्मज-नारायण-माधवादिभ्यो ¦ गोखविद्धयो गणित- 

गोरबुष्कीरपि बाल्य एव सम्यग् गहीत्वा गणितं करणं चद्वार् 1” । 
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{< 88016 वृत) ना पल पात द्वद, 6 8 ककत 8४त् ज ९त्०68- 
५8९ ए0प]त् &80 (न००त€, - क 

(066 {8 शाठक्रला व्गणफलाात द्य छप प्ल एजः (तात्त् -096- 

2010555 एला एफ 6017 ऽ0पाुद्रकुा, 8 पः €1148 
४16 10४1 लशुलः 1४ दकण्रज 106 इशत ६० इला #6 00}6608 6 
0९680 ग & (कणपाालािएफ, [0 (6 पिण्डं (रण 8113288 ०६ 00४) 
{0686 ९0101716 पकम €३ 816 100 लश्छाः {07४१ 80716 0812116} [0१8९868 
प्त श्ंए€ 86 10 प प्रसिछपत्€ पः छह क तलप पप्र 06 
€€ा) 1114606५ {0 +€ 011&).. | 

ए भ्पठषिव्+ कगार 10016 उपाध] क प्थद्दप्वएयूत 18 

7ाक्षागठप 11) 1४8 8९006 कत् 18 क्रि पणो शला 116 2]0106017166 
० ए एवा उपल पप्रणार. 

0), 1176 कएर्लमलाोव्टडत 10 # $ 18108.) 10187088 2114 
४008 8881748, 116 (0ापावला {2007 स0068 ६0 06 फएलकला86त कप 
{11086 11816168 त (1101666. 

* “प्नेषादयः क्रमेण कियादिरसं्ञा भवन्ति । अत्रा्नां क्रियादीनां समासः । 

तौक्षिकादयो व्यस्ताः प्रोक्ताः । तेनायम्थैः सूवितः-आत्मादयष्टभावानां धमौदिचतु- 
भौवसपेक्षत्वम् आत्मनो ध्मसापिक्षप्वं धनस्य प्रवृत्तिसापेक्षत्वं पराक्रमस्याथौगमसपिक्षदवं 
सुखस्य धनन्ययसपेक्षतवं सुखसिद्धेषेमेसपेक्चत्वं साचरुक्षयस्य भत्तिसपिक्त्वं कलत्रसुखस्या- 
थौगमसपिक्षतनं मरणरोगपराभवादावथनादासपेक्ष्वम् इति? ॥ 

(४198109 ]. 17), 

 संज्ञासंविधानमाह--करियेति । मेषादीनां क्रियादयः संज्ञा उक्ताः अंथा्टदीनां 
क्रियादीनां समासः । तौक्षिक्रदयो व्यस्ताः भरोक्ताः । तेनायमर्थः सूचितः -- आत्मा्ष्ट- 
भावानां धमादिचतुभौवसपिक्षलम् आत्मनो ध्ेसापिक्षस्वं धनस्य प्रवेत्तिसापेक्षत्वं पराक्रम- 
स्यार्थागमसपेक्षत्वं खस्य धनन्ययसपिक्षत्वं खतसिद्धेधेभसयिक्षत्वं दात्रक्षयस्य भद्त्तिसाप- 
क्षत्वं कलनरखखस्यार्थागमसयिक्षत्वं मरणरोगपराभवदिरथनाशसपिक्षत्वम् इति । 

(0988) क). 

† भ्रसज्यप्रतिषेधोऽसो क्रियया सह यत्र नञ् । | 
` पर्युदासः स विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नस् ॥'* (. 2). 

-विशिषरणमातेप्रयोगे विरेष्य प्रतिपत्तिः” (. 141) 

-“वस्तद्रारे विपन्नायाः कुक्षिः प्रस्पन्द्ते यदि । 
जन्मकाले ततः शीघ्र पाटयिव्वोदरेच्छिदचम् ॥* . . (0, 78). 

“"मूराधारोहतो बहिद्रदशान्तमुपाभितः ! 
पीयूषवषैपूणौत्मा कामदो नतु मोक्षदः ॥ 
स एवोध्वैगतस्तस्मादपरवगांय सम्भवेत्. ।” (१. 5). 
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उपोद्धातः । 

अस्य टाराशाखम्न्थम्य प्रकादने संशोधनावरुम्बा आदर्राखयः । 
तत्रेकः क .संक्ञितो राजकीयप्रन्थरारीयः । 

हितीयः सर.सं्गितो व्याधाख्यान्तमतकेलसपुरनिवासिगोविन्दपिषा- 
रोरिसम्बन्धी । 

ततीयः ग.संक्ञितः करित्तिरुति-आयाङ्कुटि-चोङिकरभवनाधिपति- 
भ्रीकुमारनमूसतुखामिकः। 

त्रिष्वप्येषु साभान्यतस्तत्तदध्यायपरिसमाप्तिवाक्याद् विवरणमिति 
न्याख्याननामधेयं, रुद्र॒ हति तत्क्तनामधेयं चावगम्यते । 

विशेषतस्तु ख.संङितम्रन्थसमाप्तो दयमानेन 

"धत्वा सुकरिमिसहोदरीकमितरि पमावण्यपूतं मन- 
मद्रिभम्य गिरा बराहमिहिरोक्तेरथनामिश्रया । 

सत्वीक्ृत्यमुविद्धमागमिकतापाणं सुधीदं(?) प्रिया- 
याथ व्याङृषि बास्तवक्ञसदनो नन्वल्पयाहं भिया ॥ 

भद्राकीर्मिशृताश्वह्ि मकरके बुधोदये । 
इदं होराविवरणं शदरेण सुसमापित्तम् ॥'' 

इति सन्दर्भेण अन्धकदुर्मिवासभवने. नामधेयं जीनितसमयश्च शक्यान्यवधार- 
पिदुम् । | 

सत्रं क.सं्षित आदितः षदूर्विश्ठतिमध्यायान् थावदविकरं खख्यभुप- 
रभ्यत । प्रायः शुद्धपाठोऽयमादरीस्तत्र तत्र विवरणे मूरुश्छोकसम्बन्धिवृत्त- 

मभियनिवेदैनपुरस्सरेरवतारिकादिभिरितराभ्यां विश्िप्यते । 

अथ चायं श्रयश्गरुविस्तृतिभिलिवितस्तिदीर्ैः पायो वमिवेधनिहितोभ- 
या्नरेः प्रतिपङ्कि माकीं पादोनग्रन्थत्रयनिनिष्टपङ्किदशकात्माभिः केरलीय 

हेपिभिरेकादश्षाधिकद्विशतसस्ल्थेलार्पत्रुरे रूपितज्िशचतवर्षवद्धः परति 



र् 
ख संशित परतिरूपणानन्तरं तत्खामिने पतिसमार्पित इति न वशैष्य 

निरूपयितुं शक्यः । | 
ग.ज्ञितस्त्वादितश्चतुर्विशतेरध्यायानां प्रस्तुतेन विवरणेन, ततः पञ्च. 

विशाख केनापि कैररीन्यारुयानेन, षडुर्विशास्यः विंशकर्तिव्याख्यानदरोक- 
स्वनेन, सवीन्ततो होराशासीयाष्टमाध्यायस्य कैररीव्याख्यानघटितिन केना- ` यशेन च रब्धाकृति्तेते । भायः स्र्तिवहुरूपाठोऽयं द्विरातवर्षपर्थुषितः । | 
भत्र च द्यङ्गुरुवितानानि अध्यधवितसिदर्षीणि च मनाग् जीरीनरुितानि 
चत्ारिशदुत्तरं पञ्चशतं केररीयश्पीनि तारपत्रपुटानि ददयन्ते । तन्न च 
भतिपुरमषट पङ्क्तयः परिप्कति एकैको परन्थश्च वियन्ते । 
 अनन्तशयनम्, ] ` + < नै : ` १०-४-{ ५ | के. सान्यरिव्ताखी, 



अवतारिका | 

श्रीवराहमिदिराचायमणीतं किमपि ज्योतिरनिबन्धनमिदं होरायां 
नाम श्रीरुद्रषिरचितेन विवरणेन समन्वितं प्रकाश्यते । गणित-संहिता- 
होरामिधानैशिमिः स्कन्धेराचिताङृतेः किल महतो ज्योतिदशाखस्य कोऽप्य- 
न्यतमः स्कन्धो भवति होरा । 

वस्तुतो जातकं प्रभ्रो मुहतां निमित्तमिति चतुर्भिरञैः खरूपिताय 
शपि होरायाः प्रथम जातकं सुविपुरुमवरिष्टाभिनव्यज्ञनक्षमं च प्रतिपाय 
बृहज्जातकमिति नान्नान्वर्थेन खाने पथतेऽयं मन्थः! ` | 

| जन्मवतां पूवेजन्मार्जितानां सतामसतां वा कर्मणां या पाकानुगुणा 
फकाभिसमपेणमवणता तदमिन्यञ्नमस्य मुख्यं त्यम् । तदुक्तमत्रव -- 

“'कमीजितं पूरवेमवे सदादि 
यत्तस्य पक्ति समभिव्यनक्ति ।› 

(पृष्ठम् . ९) 
हति । | 

जातवपि मथंयवंनमणिन्थशक्तिपूवेमसैः पूवैराचारयैर्पनिनद्धेष ` 
परेषु होराराख्निबन्धेष्विदमेव निबन्धनं पाणिनीयमिव वीर्यबहुरं सूत्रजालं, 
कार्ैविपुरुमाङृतिरुषिष्ठमखिकाद्रणीयम् । तथाचोक्तमाचर्यैः -- ` 

"'भूयोमिः पटुबुद्धिभिः पटुधियां होराफलज्ञप्तये 
शब्दन्यायसमन्वितेषु बहुशः शासेषु दृष्टेष्वपि । 

होरातन्त्महारणवप्रतरणे भमोयमानामहै ` 
स्मयं दृत्तविचित्रमथबहुरुं शाखष्वं प्रारभे ॥ 

- .. ` ` ~ (ष्. 

बहनां ्ाचोमाचा्यौणां मतानि थावदपेकषमाकोख्य संत्य च सा 
सुपरमाणं प्रवृत्तस्यास्य प्रतिष्ठा काप्यन्येवे मन्ये । 



म् 

अस्य च्वविधस्य ज्योतिनिबन्धप्य निबन्धा श्रीवराहमिदिराचा्ैः 
करिस्तोरनन्तरं षष्ठयाः शताञ्यस्तृतीये पादे स्वजीवितप्रकाशेन भुवं प्रकार- 
यामासेति ज्ञायते । | 

मुक्तकण्टमाचार्योक्तमेव प्रमाणमधिङृत्येयांस्तु मागः प्रल्क्षो बिदुषाम्-- 
भस्याभिजनः -- कृपिष्ठिरमिध 
जनकः रिक्षकश्च गुरुः -- आदित्यदाचः 
जन्मभूमिः-- अवन्ती 

इति । यथा - । 

"'आदित्यदासतनयस्तदवाप्तबोध 
कापिष्ठिकः सविवृरुन्धवरप्रसादः । 

आवन्तिको मुनिमतान्यवलोक्य सम्यग् ` 
होरां वराहमिहिरो रुचिरां चकार ॥"* 

, (षम्. २२०) 
इमे चैतदाचायैविरचितां अन्ये ज्योतिषगन्था; -- | 

(१) पश्चसिद्धान्तः -- गगणितविषयः) 
(२) श्डुजतकम्  -- होराः) ` 
(२० बृदचयात्रा ` ` - (घुहृतीदि) (होरां :) 
(४) बृहद्विवाहपदरूः - १ 
(१ इह्सदिता = --- (संहिता) 

इति । 

पू्वाचायंबहुमतेन पथ सञ्चरमाणोऽयं स्वतन्तस्यागमसिद्धिमान्येताभा 
त्मनश्च वियाषिन व्यज्ञयति । यथा -- | 

(१) “मययवनमणिन्धशाक्तपू क 
 दिवेसकरोदिषु वत्सराः प्रदिष्टा; ॥१ 

ष्टम् . १६०) (२). “-सल्र्ष हसति ततस्वभैकगाना 
मेकोऽशं हरति बरीत्यथाह् स्यं ||) 

(ष्टम्, १२३६) 



दै 
(३)  ““आयुदायं विष्णुगुप्तोऽपि चैवं 

देवस्वामी सिद्धसेनश्च चकरे |, 

ष्ठम् . १३७) 
(४) स्वमतेन किढह जीवशमी ` र 

अहदायं परमायुषः स्वरांरम् ।' 
न ७ (एषम् . १३९) 

(५) “प्राहुर्यवनाः स्वतुङ्गोौः 
रेः करूरमतिर्हीपतिः ।' 

रष्ठम् . १८६) 

शाखरमिदमसखण्डितमखिरज्योतिर्विदभ्युपगतेः सुपतिष्ितस् , आर्चायश्वायं 
महाणामिवाधीश्वरस्तान्निकाध्यक्षः साक्षाम्मिहिर णवेति चाभियुक्तोक्तिमनु- 
सरामः । यथा भट्ोत्यरुङृतदृहस्नातकविदृतो -- 

''यच्छास्ञं सविता चकार विपुर; स्कन्धेसिमिर्ज्योतिषां 
` तस्योच्छित्तिमयात् पुनः कण्युगे संत्य यो भूतलम् । 

भूयः स्वेस्पतरं वराह मििरव्याजेन सवै व्यधा- 
दित्थं यं परवदन्ति मोक्षकुदाखास्तस्मे नमो भास्वते |” 

गोविन्दसोमयाजिविरचितायां दाध्याय्यां -- ` 
“ज्यातिक्ाखमिदं विधाय विपु त्रिस्कन्धमिन्नं पुरा 

रोकानां मतिमान् यतः कल्थुगे तत्पातमीत्या पुनः ! ` 
` स्वल्पं तत् सकर ततो रचितवानादित्यदासासमजो 

भूत्वा यो मिहिरो वराहमिहिर नान्ना नमस्कुर्महे ॥'' 
श्रीरद्रकृते च -परस्तुते विवरणे -- 

“यः शास्रं विपुरं चकार विततैः स्कन्धेखिमि्ग्योतिषां 
तस्योच्छि्तिमयात् स्वयं करिदुगे संश्रित्य यो भूतकम् । 

भूयः स्पष्टतरं वराहमिहिरन्याजेन संक्षि्ठवान् 
रोकानुग्रहमूत्तये भगवते तस्मे नमो भाखते ॥” 

(ष्ठम् . ९६) 

इति | 

ति । 
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अथेतादसो होराशाखस्य विरादं विपुरं च विवरणाछ्यार्नं किमपि 

व्याख्यानमप्यनुयदिदं प्रकारितमंवतायते । 

्यास्यानस्यास्य नामेयं विवरणमिति कती चास्य रद्रनामेति चाद- 
शतोऽगम्यते । यथा-~ .  , 

१. “ति श्रीरुद्कृते इृहज्जातकविवरणे द्रेकाणाध्यायः पश्च- 
विंश्चः ।'' 

२. “ददं हयोराविवरणं सुदरेण सुसमापितिम् ।'' इति 
अस्य , च .विव्रणकर्तुः उपुत्र बारियर, दृत दारियर् इति वा 

भूयमाणं रुदरदेश्यं नामान्तरं केररीयतं ` विशदयति । यद् वाररसं्चिता हि 
केरलमिजना एव दृष्टाः । केरखश्च पायो बहोः कारादारभ्य ज्योतिषायुरवदा- 
दिनैकतन्त्रविज्ञाननिधीनां महापण्डितानां काप्याकरभूभिरिति चानपरुपनीयं 
ततत्वमप्यस्य मन्ये केररीयतया सुतरां प्रसीदति । 

अस्य च द्रस्य जीवितसमयनिर्धारणाय पूर्क्तस -संक्षितादशंयतेभा- 

(भद्ाहीर्निधृतायहि मकरेऽके बुधोदये '' 
इति परिसमािप्पृवर्धेनं विदतं इवं विविक्तः कोऽपि पन्थाः । येन गच्छता- 
भसाकमिदमिदं द्रष्टव्यं भवति । तथाहि -- भदाशीर्निधताधेःत्यंशेन निर्दि 
रयमानया कष्दिनसङ्ख्यया यावता मकरमासो बुधवारश्च सम्मिरतस्ता- 
वत्या मवितन्यम् 1 परन्तु इयं सा (१६९०५२४) निर्विदयमाना कलदिन- 
सङ्ए्या ७०२ तमकोरम्बवर्ष ` ककैटकमासं सोमवारं चैव सद्टयितुं कल्यते, 
नतु मकराकंबुधोदयो । तयोः सङ्खटनमनुखत्य चेत् कामपि निर्दिद्यमानामन्यां 
क्गणनामुदिशेम, तदा १७० तमे कोकम्बवर पञ्चानां मासामतीतौ चतुव 
दिवसे इति शक्रयञुपपादयितुम् । .. .. | 

'भद्रारीरिशताही'' ति पस्य चायमर्थः---भद्रया आशिषा निधृते 
सम्भूते आदयहि अहयुखे मकरेऽैःमकरमासि बुधोदये बुधवारे. होरा विषरणं 
नाम इदं व्याख्यानं रद्रेणं निवि रिसमापितम् इति । 
"~ ~~न ननजननकक 

> कुदिदितगणनां चिना कोढम्बवधमासदिबसास्मिकामं । 
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अत्र च भद्राशीर्निशतीये'ति मज्गरपरिसमापियोतकचाव्दषटनाचातुरयै- 
मन्यथयित्वा यथाकथश्चिद् 'भू्रेते निधूताचही'त्यादिपाठभेदकल्पनेन मकरा्क- 
बुणोदयसद्खंटनानुगुणकर्विनसङ्छ्यासम्पादनश्रमम्तु न क्षोदक्षम । 

क्यता विवरणकतीयं शुद्र १७० तमकोरम्बव्षसमाने ए. डि. 
९९५ तमे वर्ष व्याल्यानमिदे सुसमापयन् रुब्धजीवितोऽमूदिति वक्तव्यं 
भवति । किन्तु मार्गोऽयमिदम्प्रथमः । 

८२५ तमे को्छम्बवर्षे (११५० ए. डि.) कृततेनाभ्युपगते भश्नमार्गे 
इदयमानेन 

"न्यायः सवेगहेष्वयं विवरणे भोक्तोऽथ सोऽप्युच्यते 
इति श्षाकपदेन स्मयंमाणमिदं विवरणं ततः प्राचीने सत् स्वकर. रुद्रस्य 
माकीं चदुःरतन्धाः प्राचीनत्वममिन्यस्क्तुमरुम् । 

भद्वाश्चीरिति यथास्थितरीत्या वा मकरार्कबुषोदययोः सम्मेलनानुगुणम- 
न्यभाङृतया वा ययाकयाचन विधया कलिदिनसस्ख्यानिर्देशमम्युपयतामपीद्- 
मन्य चुः शइतान्दयाः प्राचीनत्वमपरिदरणीयमेव । 

आयेभटीयद्धत्रभाप्यकारेण नीलकण्टसोमयाजिवरेण पुनराचायेण 
इमगाणितङृतः परमेश्वरपण्डितस्य गोख्विधासम्पत्तिपभवानाचायीन् -- 

""परमेश्वरस्तु रद्रपरमेश्वरात्मजनारामणमाधवादिभ्यो गोटविद्भभो , गभित- 
गोक्यु्तीरपि नास्य एवं सम्यग् गृहीत्वा इर्गणिते करणं चकार 

इवि स्मरता गृष्यमाणो रुद्रौ भस्मद्धिवरणकारेः स्यान्नाम तदा ए. डि. 
पश्चद्रादातान्दधाः प्रारम्भजीष्रिनः परमेश्वरपण्डितात् प्राचीनोऽयम् ए. डि. 
अवरदेशशतान्द्था उत्तरार्थजीवीत्यपि शक्यते सम्भावयितुम् । 

अत्र कंश्चिदेयमभ्यूहः-- यदू -अहि'पदस्वारस्यात् कर्दिनसङ्खया- 
बदमन्भावेन, साष्टरयभूयस््वमूलकरेखकम्रमादापतिते 'शेगेन वि्निंमीयभीाने 
-अद्रागीरि"ति पाटाभ्युपयतौ सम्प्यमानयानया १६९०२२४५ ककिदिन- 
मङ्खपया ५६२७ तमकलिसंवत्सरसमाने ७०२ तमकारुम्बनर्षे (१५२. तमे 
कैस्ताम्दे) करिदिश्षा मेषतः अष्टानां मासाम्विशतेदिवसानां नयोदशानां 
नाडिकानां चातिक्रमो कभ्मते । तदानीन्तनगणितप्रकरियया यदि सूयसङ्कमो- 
ऽपि षटेत तदा मकराकंः प्रथमदिनं बुषोदयश्यापि यथावत् प्रकस्थिरन् । अतो 
भ्याङूपानस्यास्य नतुश्शतान्धाः प्राचीनलं वक्तव्यमिति । 



६ 

जा्त्यपि श्रीगोषिन्दसोमयाजिव्यविरचिता . दश्चाभ्याथीसंशिता 
व्याख्या सतोऽसमगमरा नास्य . विवरणस्य . गताथताशङ्काया अप्यरम् । किन्तु 
प्रथमयोरध्याययोस्तत्र तत्रोपलम्यमाना समानवाक्यसरणिरनयोरन्यतरप्भवतीं 
विददयतीव च । यथा -- 

करियतावुरिजितुमकुरीरख्यपा्थोनजुककोप्यख्याः. । = 
तैक्षिक आकोकेरो हृदोगश्थसिः करमशः ॥ 

विवरणव्याख्या ~ मेषादयः क्रमेण क्रियादिरसन्ञा भवन्ति । अश्रा 
टानां कियादीनां समासः । तक्षिकादयो व्यस्ताः प्रोक्ताः । तेनायमर्थः सू- 
चितः -- आत्मा्ष्टमावानां धमीदिचतुभौवसपिक्षत्वम् आलनो धर्मसपि. 
षत्वं, धनस्य प्रदृतिसपिक्षतवं, पराक्रमस्याथीगमसपेक्षत्वं, सुखस्य धनम्यय- ` 
सपिक्षत्वे, सुख ? त)सिद्ेर््सयिक्षतवं, शातरक्षयस्य प्रवृत्तिसपिकषत्वं करत्रयुख- 
स्याथागमसपिकषतवं, मरणरोगपराभवादावथनाश्षसपक्षत्वम् इति ॥ (परष्ठम्. १५७) 

दशषध्याय -- संज्ञाविधानमाह ~~ क्रियेति । मेषादीनां क्रियादयः. 
सक्ञा उक्ताः । अथाष्टा(दी शेनां क्रियादीनां समासः । तैक्षिकादयो' व्यस्ता 
रक्ताः । तेनायमर्थः सूचितः--आत्मा्ष्टभावानां धमादिचतुभीवसयकषत्वम् 
आत्मनो पर्मसक्षवं, घनस्य प्रवृत्तिसयकषत्वं, पराक्रमस्याथागमसपिक्षलं, ` 
घस्य धनन्ययसयकषतव, सुतसिद्धेषमसपिकषवं, शारुक्षयस्य प्रवृत्तिसपिश्षतव, 
करत्नसुखस्याथागमसापक्षत्व, मरणरोगपरामवादेरथनाशापकषत्वम् इति । 

भीमट्धातपकाचायेनिवद्धा नाम्ना बृहज्जातकविष्तिर्व्यास्यापि पायो ` 
मूराथविवरणसद्कुचितगतिर्विवरणस्यास्य प्रादर्मावपक्षां न मनागपि निरो 
वुधुमहति । ० 

| तत्रतत्रु्ुणत्तन्तान्तद।यपमाणनानवो्५जयतिष्तन्ने०५।स्म।पुर्- 
प्यस्य श्रीरुद्रस्यान्यप्वपि तन्त्रेषु किम॒प्यसाधारणं नैपुणममिन्यज्यते । 
यथा - 

(१) व्याकरणम् -- 
 "्रसज्यप्रतिषेधोऽसौ क्रियया सह यत्र नञ । 

पयुदासः स विकेयो यत्रोत्तरपदेन नञ् ||” 
(3 (पृष्ठ, २) 



(२) मीमांसा - | 

“भविशेषणमात्रपयोगे विरोष्यप्रतिपत्तिः 1 

| (पृष्ठम् . १४१). 

(१) आयुर्वेदः - 

'“वलिद्वारे बिपन्नायाः कुक्षिः प्रस्पन्दते यदि । 
जन्मकारे ततः शीघ्रं पाटयित द्धरेच्छिदयम् ॥ " 

` ष्ठम्. ७३). 
४) योगचालम् - 

“'मूराधरोदरतो बहिदधदचान्तस्ुपाश्रेतः । 
पीयुषवषपूर्णात्मा कामदो नतु मोक्षदः ॥ 
स एवेध्यैगतस्तसादपवगौय सम्भवेत् । '' 

(ष्ठम् . ५). 

किं बहुनां -- 
पण्डितवरस्याखय श्रीरुद्रस्य समभगुणसम्पच्मिदं ज्योतिर्विदां बहुमतं 

्ोराविबरणमसदनन्तशयनसंस्ृतग्रन्थावल्यामेव प्रथम प्रकाश्यत इति 

भन्या वयमपि । खसा चाय काचि्ठन्धावतारा नोन्न ग।ख्दीपिका 

(अन्थाङ्कः ४९) सगोत्रमनुजे परतीक्षमाणापि जाता कताथ । इतःपरमप्येव- 

मनेकेषां सगभ्यीणामप्याविभविन प्रमोदिवुमिमे कृतमागधेये स्तामित्याचघुरथ 

गिरमामि । 
अनन्तरायनम , 

१०७१०३२. के, साम्बदिवश्चाज्ञी, 
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विषयः. 

पुरुषादीनां परमयुःप्रमाणम् 
परमायुर्योगरक्षणम् 
परमतायुदूषणम् 
जीवशमेसत्याचार्ययोर्मतेनायुर्दायः 
सत्यमतेन अहाणामायु्दायानयनम् 
भराकायुषि विरोषः 
सत्यमतस्य भवरत्वम् 
समितायुरुक्षणम् 

द्श्ातिपकाषध्यायः ८, 

ग्रहाणां दशक्रमसानम् 

केनद्रादिषु ्रहबहुते दशाक्रमञ्गानम् 
अन्तवैश्ञानयनम् 
उक्तानामन्तरदैशानां गणितेनानयनम् 
दश्चानामन्वथौः सज्ञानिशेषाः 
रुप्रदशाविशेषनिरूपषणम् 
निसगेदशाक्रमो रमदशास्थानं च 
दद्यारम्भकारुरारिवश्चात् फलविशेषः 
चन्द्रचरेण दश्चारम्भे फरविरेषः 
सकदशाफरम् 
चन्द्रदशाफरम् 
कुजदु्छाफखम् 
बुधदद्याफलम् 
जीवदेश्चाफलम् 
दक्रदुशाकलम् 

मन्ददश्षाफारम् 
दशाफखानां विषयविभागो रुमदश्चाफलं च 
अन्येषामपि फलानां दशास्वतिदेशः 
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परष्ठम् . 
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विषयः, 

म्हाणां स्वस्वभूतगुणन्यज्ञकत्वम् 

दशाकाठे फएरुभोक्तुः पुरुषस्यावस्था 
एकमरहस्य फर्योर्विरोधे निर्वाहकलत्वम् 

| अष्टकवगौ ध्यायः ९. 
अकोौष्टकवगं ॥ 

चन्द्राष्टकवगः 

कुजवुधयोरष्टकवगः 

जीवशुक्रयोरष्टकवमैः 
मन्दाष्टकवगीः 
अष्टकवर्भफरनि्णयः [र 

कमोजीवाध्यायः १०, 
परवशादागन्तुकार्थपराप्िनिरूपणम् 
भन्द्रकीणामास्पदपतिगां शनाथवशाद् इृत्तिविरोषा; ॥ 
करमशञाध्युषितनवांशनाथानां तत्कारुस्थितिवशाद् विशेषः . ` 

राजयोगाध्यायः ११, 
सन्यमतेन पापग्रहाणां स्वतुङ्गस्थित्या फलविशेषः. 
दा्रिशद् राजयोगाः 

चतुश्वत्वारिंशद् राजयोगाः 
पञ्च राजयोगाः 
सन्ये राजयोगा 
राजयोगे सत्यपि राजवंस्यानामेव राजत्वम् अन्येषां राजतुख्यत्वं च 
राजयोगफलगमकार 
भोगिनां शवरदस्युस्वामिनां च जन्मक्ञानम् 

ॐ नामस्योगाध्यायः १२. 
नाभसयोगानां संख्याबिभाग | 
तत्राश्चययोगाः 
परतान्. योगान् भ्यन्येषां मतम् 

पृष्ठम् 
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विषयः. 

आङृतियोगाः 

वज्रादियोगा 

यूपेषुशक्तेदण्डाख्या योगाः 
नावादियोगपच्चकम् 
समुद्रचक्राख्ययोगौ 
सख्यायोगससकम् 
हत्रिशचयोगानां क्रमेण फलकथनम् 
एषां फरुदाने विशेषः 
गदादियो गरम् 
वज्ादियोगणफलम् 
यूपादियो गषरम् 
नाबादियोगणछरम् 
अर्धचन्द्रादियोगफरम् 
दामिन्यादियोगफरम् 
युगादियोगफलम् "` 

चान्द्रयोगाध्यायंः १३. 
अकत केन्द्धपणपरापो्किमस्थे चन्द्रे नातस्य स्वरूपम् 
अधियोगनिरूपणम् 
सुनभादियोगचतुष्टयम् 
सुनभानमाघुसरुधुराणां विकल्पसङ्कया 

सुनभानभयो 
धुरुधुराकेम द्रुमयोः फरम् 
सुनमादियोगेषु योगकर्वृणां ्रहाणां प्रथक् फठ्विशेषाः ` 
शनैश्वरं योगकतेरि जातस्य रूपम् 
रम्मचन्द्रसाधारणवटुमयोगनिरूपणम् 

द्विमहादियोगाभ्यायः १४. 
अरे चन्द्रादियुक्ते जातस्य स्वयम् 

चन्द्र कुजावियुक्ते जातस्य स्वरूपम् 

२१२ 
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विषयः. 

कुजे बुधादियुक्ते जातस्य स्वरूपम् 
बुधे जीवादियुक्त जीवे शुकरादिथुक्तें च जातस्य स्वरूपम् 
शुक्रे रनेश्वरयुक्ते जातस्य स्वरूपं त्रिरहयोगफलनिर्देदप्रकारश्च 

परव्रज्यायोगाध्यायः १५. 
चतुरादिग्रहयोगफरम् 
प्रनरज्यायोगापवादः 
प्रतज्याविषये योगान्तरम् 
परनज्यायोगविरोषः 

रालिशीराध्यायः १६. 
मेषे चन्द्रमसि मेषर्य् च जातस्य स्वरूपम् 
वृषभे चन्द्र वृषभरप्रे च जातस्य स्वरूपम् 
मिथुने चन्द्रे मिथुनरुमे च जातस्य स्वरूपम् 
कटके चन्द्रे कर्कटकरमे च जातस्य स्वरूपम् 
सिंहे चन्द्रे सिहर्मे च जातस्य स्वरूपम् 
कन्यास्थे चन्द्रे कन्यार्म च जातस्य स्वरूपम् 
तुरस्थे चन्द्रे तुखर्मे च जातस्य स्वरूपम् 
दृश्विकस्थे चन्द्रे दृथिकरम्ने च जातस्य स्वरूपम् 
धनुषि चन्द्रमसि धनुर्मे च जातस्य खरूपम् 
मक्रस्थे चन्द्रे मकरल्मे च जातस्य स्वरूपम् 

 कम्भप्ये चन्द्रे कुम्भके च जातस्य स्वरूपम् 
` मीनस्थे चन्द्रमसि मीनर्मे च जातस्य स्वरूपम् 

चन्द्रस्य यथोक्तफकदानं प्रति विरोषः 
मेषृषगतेऽकं जातस्य स्वरूपम् | 
मिथुनादिरारिचतुष्कस्थेऽके जातस्य स्वरूपम् 
व॒रादिचतुष्कस्थेऽके जातस्य स्वरूपम् 
ऊुम्भमीनगतेऽके जातस्य स्वरूपम् 
स्वक्षशुक्र्षयोः स्थिते कुजे जातस्य स्वरूपम 

 उुधचन्षेत्रगते कुजे जात्य स्वरूपम् 
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विषयः. 

गव्िगुरुभन्दक्षगत्ते कुजे जातस्य स्वरूपम् 
कुजशुत्रक्षि्रगते बुधे जातस्य स्वरूपम् 

मिधुनककरस्थे बुधे जातस्य स्वरूपम् 
सिहकन्याभ्थिते बुधे जातस्य खरूपम् 
गुरुमन्दक्षत्रगते बुधे जातस्य खरूपम् 
कुजभृगुयुधक्ष्नगते गुरौ जातस्य खखूपम् 
चन्द्ररविगुरुमन्दकषंगते जीवे जातस्य खरूपम् 
कुजक्षं खर्च च स्थिते शुके जातस्य खरूपम् 
युभमन्दक्षत्रमते शुक्रे जातस्य ख्यम् 
चन्द्ररविगुरक्षित्रमते शुक्रे जातस्य खखूपम् 
कुजबुधक्षस्थ मन्दे जातस्य खख्पम् 
रन्दुू्य्षगते मन्दे जातस्य खरूपम् 
गुरुखक्षंगते मन्दे जातस स्वरूपम् 
मेषदिषु रपरेषु चन्द्रक्रान्तराद्युक्तस्वरूपातिदेशः 

दृष्टिफलाभ्यायः १७. 

परषादिषहुष्कम्थे चन्द्रे कुजचेरे्टे जातस्य फरविक्ञानम् 
विटादिननुष्कसे चन्दर बुधधिरैष्टे जातस्य फरेविक्ञानम् ` 
चापादिनतुप्कस्थे चन्दे बुधायेरैष्टे जापर फरुविक्षानम् 

वीक्षणफटतारतम्यम् 

कुजश्रनमांश्ाम्थस्य चन्द्रमसोऽकोदिदष्टसय फलम् 
नुभनवांशस्थ चन्द्रे सूयदि्टे परम् 
रविगुरुनवांशस्थे चन्त्रमसि सूयौदिष्षटे फरम् 

मन्दूनषांशम्ये चन्द्रमसि सूयोदिच््टे फलम् 

अश्षकफलतारतम्यम् 
भावाध्यायः १८. 

भदधित्यम्य लम्मगतस्य द्वितीयस्थसख च फलम् 

रप्ात तृतीयादरिभाकचदुप्कस्थितस्यार्कस्य फलम् 
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विषयः. 

सप्तमादिभावषद्कस्थितस्याकंसय फलम् 
रमादिमावषट्कस्थितख चन्द्रस्य फलम् 
सु्ठमादिभावषदट्कस्थितस्य चन्द्रस्य फरम् 
रमादिद्रादचचभावस्थितयेर्भौमबुधयोः फरम् 
र्मादिद्रादशमावस्थितस्य जीवस्य फलम् 
रम्मादिद्रादशभावस्थयोः शुक्रमन्दयोः फलम् 
ल्रादिद्वाद्मावस्थितानां ग्रहाणां फर्विरोषः 
मिर्देव्येषु शुभाशुभेषु तारतम्यक्रम ह 

आभ्रययोगाण्यायः १९... 

्रहाणां स्वक्षत्रतवादिगुणविशिष्टराशिफरानि 

स्वोचस्थस्थेकस्यापि ग्रहस्य फलम् 
कुम्भरुरजातस्याञ्युभफक्त्वम् 
अरहाणां सूयौदिहोरायोगफलम् 
देश्ञाणफटम् 
नवांशकफलम् 

 ख्रिशांरस्थानां भौमसौरजीवसौम्यानां फलम् 
सत्रिशांसस्थस्य शक्रस भोमादित्रिशांशस्थयोश्वन्द्राकयोश्च फम् 

पकीणोध्यायः २०, .- -. 
अहाणामन्मोन्यकारकतम् 
कारकत्वविशेष । 
वगोतिमादो श्ुभत्वनिरूपणम् 
केन्दरस्थषु ग्रहेषु विषः 
महाणां चारफरुत्य काखवरोषः .; - 

अनिष्टयोगाध्यायः २१. 
सुतहीनजन्मज्ञानम् । 
भायामरणयोगत्रयम् । 
विककदारजन्मजञानम् 

प्ष्ठम् 
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केरत्रगतो विद्येषः 
अनिष्टयागान्तराणि 
त्व्दोषरक्षणम् 
नयनारिषम् 
भत्रारिष्टम् 
अनिष्टन्तराणि 
उन्मादरृक्षणम् 
अन्येऽरिष्टयोगा । | 

सीजातकाध्यायः २२. 
पुरुषजन्मोक्तफलातिदेशः 
अपुम्तु रमेन्दुगमिति यदुं तसदार्घनम् 
भोमक्षत्रे भोमदिग्रिशांसके जातायाः स्वह्पज्ञानम् 
शुक्रबुधक्षत्रयोः कुजािरतरिशांह्जातायाः स्वरूपज्ञानम् ` 
चन्द्ररविगुरुमन्वक्षेत्रेषु कुजादित्रिशांश्ञजातायाः स्वरूपज्ञानम् ` 
लीणामनिष्टयोगः 
भस्तमये पतिश्वेति यदु तद्विक्षानम् 
तैव विदोषः 
न्भकीत्वादिरक्षणम 
अस्तराश्यद्राकवशेन श्ीणां पतिविशेषाः 
बपुस्तु रभेन्दुगमित्यस्य विवरणम् 
भवुमरणं निने इति यदुक्तं तद्विशानम् 
पुनरपि शआीगतो विषेषः 
ज्ञौणां प्र्रज्यायोयद्ानम् 

निर्यीमाध्यायः २३, 
नियीणकारणं नि्यणदेश्चश्च 
भिचित्राणि गृदुकारणामि 
रिमरहयोगङृतानि मृष्युकारणानि 
अन्ब्रऽनिष्टयोगाः ४ -.:4 ~ ८९ 
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विषयः. 
उक्तानां विचित्रमृत्युकारणयेोगानामभाते पूर्वमरदर्ितयेर्तयुगरृह्य 

गरहयोगेक्षणयोरप्यभावे सति भवस्मन भाविनो भत्यः कारणम् 
परस्वाध्वपरदेशेषविति पूर्व मदरषितस्य विशेषकथनम् 
शवपरिणामचिन्ता 
मानुषस्य पूवेजन्मावस्थाकथनम् 
नियाणानन्तरगतिः 

गटजाठकान्यायः २४, 

नष्टजातकेतिकर्तव्यताज्ञानम् 
गुवोदिज्ञानम् 

 ऋतुपरिवर्तेनमकारः 
शृङ्धमतिपदादितियिकक्षणम् 
चान्द्रमासावगमनम् 
अत्र प्रकारान्तराणि 
जन्मठममपरिज्ञानम् 
भकारान्तरेण ठममान्यनम् 
राशीनां ग्रहाणां च गुणकाराः 

` जन्मनक्षत्रानयनम् 
गुणप्ण्डावगन्तव्यानि नष्टजातकवस्तुमि 

` भरकारान्तरेण जन्मनक्षत्रानयनम् 
 नेष्टजातकविधानोपसंहरः | 

परकाणाध्मायः २५. 
मेषद्रेकाणस्वरूपम् 

वृषतृतीयद्रेकाणस्वरूपं मिः ्रेतीयद्रेक्षाणस्वसूपं च 
मिथुनान्त्दरकाणस्वरूपं कर्करयद्वितीयदेकाणस्वलपं च 
ककेटान््दरेक्ञाणस्वरूपं सिहायद्वितीयदेकाणस्वपं च 
सिहान्व्यदरेक्ञाणस्वद्प कन्यापरथमद्वितीयद्रेकाणस्वसूपं च 

` कन्यान्त्यदरेक्ाणस्वूपं तुखाच्रेक्याणस्वरूपं च 

॥ ̂ भे 4; 



१३ 
विषयः. 

` तुलाद्वितीयतृतीयद्रेक्ाणस्वरूपं ब्रृश्विकमथमद्रेकाणखरूपं च 
वृश्िकद्वितीयततीयेदरक्षाणखरूपं धन्विपरथमद्रेकाणखरूपं च 
धन्वद्वितीयतृतीयद्रकाणखरूपम् 

` मकरटद्रेकाणखरूपम् 
 कुम्भायद्वितीयद्रेकाणखसरूपम् 

कुम्भान्त्यद्रेकाणखषूपं मीनाद्द्रक्षाणखरूपं च 
मीनद्धितीयतृतीयद्रेक्ाणखखूपम् 

उपसंहाराध्यायः; २९. 

आस्मोद्धत्यपरिदारूर्विका चिकीर्षितप्रतिज्ञानिव्यूटिः 
सघ्यायच्चङ्मह | 

यात्राहोराध्यायसङ्परहः 

पृष्ठम्, 

२२९० 

३२९१ 
४. 

२२३ 

३९४ 

३२५ 

२२९६ 

२२७ 

३२८ 

. ३२० 





॥ श्रीः ॥ 

श्रीवराहमिहिराचार्थभ्रणीतं 

होराशाखं 
श्रीरुद्रविरचितेन विवरणेन समेतम् 

शनये = ५9 कनमनर 

प्रथमोऽध्यायः | 
00 

मृतस्य चरिकल्पितः दाचाशतो बत्मोपुनजेन्मना- 
मास्मेल्यात्मचिदां कलतुशच यजतां मतीमरज्योतिषाम् । 

स्छोकानां प्रख्योदयस्थितिविखुहचानेकधा यः श्रुतौ 
जाषं नः स दधातु नैककिरणखैलोकयदीपो रविः ॥ १॥ 

(किवरणम् ।) 

भयति भगवान् गजास्यो यत्कणेन्यजनमारता भजताम् । 
याम्तो भ्यसनानि हरन्त्यायन्तथापेयन्त्यमीानि ॥ ` 

सरयज्ञानपरब्रह्मञ्योतिरानन्दरूपिणीम् ¦ 
नौमि सर्बो्तरोदातप्रश्नमाखां सरस्वतीम् ॥ 
सस्यज्लानमदायेषदेश्फारमबोधिने । 
नमः भ्रीगुरमे साशवात्परमेश्वरमूतेये \ 

यषामास्मनि गभ॑संस्छृतिधसर्मोखजीनिबन्धान्तिमेः 
पतेः कमेभिरन्र भाति विधिवद् ब्रह्म प्रतिष्ठापितम् । ` 

श्रौतस्थातेसमस्तकमेसतताचुष्ठाननिष्ठास्मन- 
स्तानेतान् प्रणमामि भूभिविषुषपनिष्टाथेकरपदुमान ॥ 

१ श्वत क. पाडः. 

(५, ।' !, ५945, 204. ४-1)-प 1} 



२ विवरणोपेते;होराशाखे 

भ्रीसूयीदीन् ससंवेचनिग्रहालुग्रहान ग्रहान् । 
जगत्सष्टिस्थितिलयत्नानहेतूनुपास्मे ॥ 
श्रीमद्रराहमिरिरदोरातात्पयेसागरे । 
सर्दथरन्रसंसिद्धये टैकानोका विचायेते ॥ | 

तत्र ठोकानुग्रहाधपतीतानागतवतेमानकारविषयफरविशेष- 
्ञानोपायभूतं होराश्वाच्धं चिकीबुः श्रीषराहमिदिराचायंः प्रथमम् 

“आस्ीनमस्किया पस्तुनिर्दैशो बापि तन्धुखम् " 
इत्युक्तं रिष्टाचारमलुसरन् प्रारिख्वितस्याविन्रपरिसधाप्तये सयुचितष्ट- 
देवतामाशीशखेन परामृरति - 

सू्तित्वे इति । अ सपूर्विशतिः पदानि । सः रविः नः वाचं 
दधातु इति करियाकारकसम्बन्धः। सः यच्छब्दयुक्तवाक्यसप्रकोक्तयु 
णचिशिष्ठः । र्विः "र रब्द' इत्यस्ाद्वाताोर्निष्पस्या शब्द बह्मस्वरूप- ` 
खयीमयो भगवानादिलयो रबिशष्देनोच्यते । /धतचन्मण्डरं से तपति 
दिनष्ृतस्ता तष्योऽचीपि यानि थोतन्ते तानि सामानी"स्यादिभे 
सूयेस्य त्रयीमयत्वम् अतत ६व शब्द ब्रह्मस्वरूपत्थं च पदशेयता रवि 
शब्देन निर्देशाद् भगवतः श्रीसूयेदेवस्यास्मिशादेश्मणाने जातकश्चान्ने 
सथ्ुचितेष्टदेवतात्वं ध्यन्यते । नः अस्मभ्यं वाच॑ पराथ्यैत्वेन विशिष्टां 
वाचमित्यथः, वाद्मत्रस्याप्राथेनीयत्वात् । वाचो वैरिश्यं च यथा- 
कालमतिभानमप्रतिहतत्वं सत्यत्वं श्रोेमनोहरस्वम् इत्यादिभियणे 
संयोगः । तादी वाचं दातु । इधौन् धारणपोषणयोरित्यस्मादा- 
शिषि रोर् । दधातु पोषयतिवित्यथ; । नेककिरण इति परसंञ्यपतिषेषे 
नम् । तथाच भवेहरिः - 

“श्र॑सजञ्यप्रतिषेधोऽसो क्रियया सह यत्र नञ् | 
पयुदासः स विङ्गेयो यत्रोत्तरपदेन नस् ॥ ” 

इति । एककफिरणो न इति योजना । एकमकारत्वमेकलतवम् । अतरैक- 
१. भमस्तर , २. श्योत्यते । वाचं सत्यविष्यां यथाकालप्रातिभानयुक्तामप्रा्तहतां 

्रोतृजनहृदयगमां चेद्थीत् सिध्यति । केवकवाञ्यस्याप्राथनीयत्वात् दधा ग, पाठ 
२. “धान् दानधारणयो) ४. क्िम्पादयः, ५. (वम् । तस्मादनेकथरद्ारकिरणः उष्ण 
किरणः शौतिरणश्चे्छथं; । याः क, ख. पाट 
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शब्देन शेत्यादियुक्तकिरणविशेषणेनैकपरकारस्वमाकषिष्यते । तस्पदि- 
कृत्वमेकपकारत्वमत्र नजा निषिध्यते । तथाच सति नैककिरणः श्ी- 
तक्रिरणः उष्णकिरणः शीतोष्णक्षिरणभच्युक्तं भवति । यानि यानि 
परकाशकत्वयुक्तानि वस्तूनि रस्नारीनि, तेषां पकारकत्वलकितरकी- 
देव जायत इत्यथैः । अत एत्र त्रेखोक्यदीपः तरैरोक्यस्य पकादक- 
त्वाद् दीपभूत इत्यथः । धका शक द्रौ पथम ग्रहाणामिःत्यादिवचनेषु 
चन्दरस्यापि परक।शकत्वगुक्तम् । तत् कथमित्यत्राह -- यः शशभरतः 
मूर्तित्वे परिकल्पितः । य इति यच्छब्दः सतस्वप्यवान्तरवाक्येषु योज- 
नीयः । शाञचभूतः चन्द्रस्य मूरति मूर्तितवशब्देनामूततवव्याद्ततिर- 
चयते । अपूनानामददयतै भस ज्यते । अतस्तन्पा भूरिति चन्द्रस्य 
मूर्तित्वे ददगरत्वकरणे परिकस्पितः सामथ्ययुक्नः । इदं उ्यक्तमुक्तया 
चार्येण संहितायां - 

“सलिलमये शशिनि रवेदीधितयो मूषिनास्तमो नेम् । 
क्षपयन्ति दपेणोदरनिषहिता इव मन्दिरस्यान्तः ॥ 

इति । आयेभटेना प्युक्तं -- “चन्द्रो जलमगोऽरकरोऽभिः'” इति । तस्मा- 
ञ्जलस्वरूपः स्वतः प्रकाञशुन्यशन्द्रः मुरवीशसंस्पशचैव्ाद् दयम्. 
तिभेवतीर्यथैः । तस्माशन्द्रस्य भकाशक 'बमपि रविृतमेवेति सिद्धम् । 
तथा यः अपुनजेन्मनां व्रह्म च भवतिं । अपुनजैन्मनां पनरावृत्ति- 
शुन्यानां वतम पुक्तानां गमनभूमिरित्छशैः । तथाचोक्तं-- 

“द्रावेव पुरुषो लोके बूयमण्डल्भेदिनौ । 
परिव्रड़ यागधुक्त-. रणे चाभिमुखो हतः + 

इति । यः आत्मविदामात्मा इति ठेतीयं वाक्यम् । आत्मानं बिद्- 
न्तीर्यात्पविदः । कः आत्मेति चद् रेहन्धियमनोबुद्धिभागेभ्यो ट 
ह्येभ्यो व्यनिरि कोऽन्तरतम अकवत सवेगनः मृक्षा नित्ये नि- 
रबयमो निगुंमो निरञ्जनो गमनागमनादिरदिताऽङ्कारममकारेच्छा- 
हिषथयत्नरहितः स्वयजञ्ञ्योतिःसखभावोऽम्नयुष्णपत् सवितप्रकाश्चव- 
उचाकाश्चादि भूतरहितो बुदुध्यादिकरणरहितः भागादिवायुमेद रहितः 

` ५, सम्मा ल. पाठः. २, तथाचोक्तमाः, ३, "नि। आत्मविदामात्मा च म 
बति । भस्मानं' म, पाडः. 



४ विवरणोपेते होराशाकषे 

स्वादिगुणरदितोऽशनायापिपासासोकमोहरामरणदुद्धिशरीरमे . 

रहितो यः सर्प्राणिहूदि स्थितः सवैबधद्षटा स आत्मेत्यमिषीयते । 
तद्विदां निदृत्तिमागनिष्ठानां वैदान्तिकानां सिद्धान्तस्पण प्रतिपा्ो य 

आत्मा वत्छरूप इत्यथ; । यः यजतां क्तश्च भवतीति सम्बन्धः । 

यजतां यज्वनां कमेकाण्डनिष्ठानां गृहस्थानां कश्च, करतुः हविस्संस्थ- 

सोपसंस्थादिमेदवहुषिधः, तत्सवेखूपः । यजमानानामभीफर्पदा- 

यिक्रतदेवतास्वरूप इत्यथैः । तथा यः अमरज्योतिषां भता । अप्र 

राणां ज्योतिषां च क्रतुषु हविभांगयुजां करतुसम्पादनसाधनभूतधन- 

धान्यवर्धकत्वद्रारेण भता भरणक्रीरः । तथाचोक्तम्-- 
“अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यगुपतिषठते । 
आदित्यात्नायते दृष्टिवृष्टरन्नं ततः भजाः ॥" 

इति । यः छोकानां प्रख्यादशास्थतिवियुश्च मवतीत्यन्वयः । म. 

छयोदयस्थितिविभ्ः प्रयस्य सेहारस्य उदयस्य शष्ट; स्थिते 

पानस्य च विधुः परभुः । करतैमकपमन्यथाकतुमपि शक्तः प्रघ 
रित्युच्यते । सांख्यैः उष्टिस्थितिसंहारकदैतेन प्रतिपादितो य दृशवरः 
तत्स्वरूप इृलयर्थः । यः श्तौ अनेकप यो रविः शरुतो बेदे अनेकभा 
अनेकप्रकारेण पठ्यत इत्यथः । इति सक्षावान्तरवाक्यान्यत्र 99 
दितानि । स ताहशः सर्वपकाशषकानेकङ्किरणोऽपवगेषदः 
खृष्टिस्थितिसंहारकता प्रसिद्धो रविना वाचं दधाचिित्यर्बेलक्षणेन भ- ` 
धानवाक्येन सहात्रादि्छोकेश्टौ बाक्यानि ¦ अत्रा्तीवादैः, तन्र 
खेनेष्टदेवतानमस्कारश पद्ितः ¦ तथा वस्तुनिर्देशलश्चात् वाभ्यैः पदै 
रक्षरेथ यथासारं भदशितः । तयथा -- वस्तुनिरदैश्च इति वस्तुनः भ- 
तिषिपादयिषितस्य परमेयशरीरस्य निदः दत्ररूपेग प्रकाश्चनपुष््यते । 
अत्र खद्ध होराशान्ने जातकफलप्रदशेनपिषये तन्भूरसवेनाष्ट र 
सोपद्धनबुधयुरुशुक्रशनेश्वरा लग्रराशिक्वेति परिशहवन्ते । तत्र प्रभषन- 
वाक्येन साक्षद्रविक्षम्दयुक्तेन सयः । रस्षभ्रच्छब्दयुक्तेन वाक्केभ 
चन्द्रः तरितः । वत्मापुनर्जन्मनामिस्यनेन वा्येनापवमरिष्रपेणाष- 
वगेस्य सत्ेकसाध्यत्वात् सथा परिघ्ाजकस्य रणेऽभिदुखहतस्य च 

१ न्तो च भवतिअ', २. श्वा स्थित्च भबति । यो, २३. दुः, 
४. त्वयुक्तपुक्षसा ग. पाड :. | | 
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एथंमण्डलमभेदकत्वसामान्योक्तिवकात् सक्वरूपो भोमः . सूचिः । 
अथवा मोमस्यपनियत्वादगरेश्च योगसाधनस्वेनापवगेस्य मुरस्दादपनभ- 
निषयेख वाक्येन मोमः सुरयते । तथाचोक्तं योगमकरभे -- 

“मुखाधारोद्धतो वहिद्रोदशान्तुपाभरिवः । 
पीयूषपपेपूणोस्मा कामदो नतु मोक्षदः ॥ 
स एपरोध्वेगनस्तस्मादशवगाय सम्मतरेत् \' 

इति । एवमपवगेस्य मत्ववदधिः साध्यत्वात् सपिश्च मूकाकरेहठत - 
वह्धिसहङृतमनोमारुतमूरत्वाच चत्मापुनजेन्मनामिति बाग्बेम सरका- 
त्म अग्नेयो भोमोऽतर भूततः । आतमकिदमात्मेति वक्येन बुध- 
नामम्रेयविष्छम्दयुकतेन बुध दूतितः | क्रतुश्च यमतापिति कश्यम 
(क्रतूपयोम्यानि तपर्विनथ' शदयाचुक्तसूपस्य बापादद्रेकाणस्य 'ख- 
ग्माण्डधुके'त्याय॒त्तीर्पस्य प्रीनादिद्रक्षाणस्य च घ्वामी स्वयं स्वा 
ध्याययहमवतेकः सुरगुरु सूत्रितः तधा मतीमर्ञ्योतिषामिति क- 
क्येन दाम्पर्यपुरूषयाचकमतेशब्दयुक्तेन कामास्मकः त्था भोगप 
धान शुक्रः सूचितः । कफानां प्रणयोदयरिथितिषिशरुरिव्यनेम भल - 
यक्तब्दयुकेन भष्पुकारफः सनेशधरध प्रूचितः । शतादनेकथा इति क 
येन राश्षिरवसस्पादकनिकत्ववाचकनिकशग्डरयुक्तन कप्रयाशिश् श्च 
धिर्देः। ते ५ ध्यक बहुबिधविरेषयुक्ताः आयुदोभऽ्टक्षगे शयम्बि- 
भेषु यागेषु च शृष्न्त इत्यष्टमिवाक्येरतर पूत्रिताः । तथा नवशेचरण्- 
स्मकराक्षिचक्रगतानि सद्ठर्विक्षतिनक्षत्राणि सपविशति(भिः?) पदैरतर 
संशूयामाम्यन धत्रितानि । े ोक्यदीप इति देम अन्भनः शै 
मपादाजभूतस्यावकक्चम्द बाष्यस्य पूवेलोकस्य, जननादिगरणान्तस्व 
केहण।कस्य, परणात् परस्य गतिशन्द वाख्यस्य परलोकस्य चेति 

१, न् । भत्र नीनारदयकपभमथ ठचिरं भूत्रसूमं परस्ताद् दधोदीपदण्डयुति पुन- 
रनकरभूलताशाटमतव् । पश्चाद् कालानि जालप्रकृतिषरि(ग) तं पूर्णमदैतमन्ते भार ++ 
# + भगमयतिभिररछदि नोऽष्याद् भवह्गम् ॥ इः प. पठः. ९. "दि चापादिद्ेक्षाभ- 
कपण ङ्गु, ६. 'कमनोङ्गाणह(ण च संवन्धकान् पनक्रिाफर्रदो युः मतिः क. क. 
डः ठ "तेः । एथमत्राहनिवोकयरकादलक्नान्तस्य जानकफलोक्तिनिमितमूततस्यणकस्म 
अस्तानि जतः त जाकोद्मः पलेकमायुङयाष्कवगेयोयादिद बहुविधनिशेब्रयुका ग्रह्मन्त 
धति ओतयितु तेषामवयवयुकतैदविवैर्िदेशः इत हत्वबगन्तम्यम् । तथा नक ग. पाठः. 
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त्रयाणां छोकानां दीपर्वं तत्रल्यसमस्तदत्तान्तद शेकं भगवतो रवेः 
प्रतिपादयता हाराश्ाङ्खपरतिपाथं वसतु सपरस्त घतिनम् । एनद् श 
जातकविषयम् । नषटजातकषिषयं चात्र किन्विदरकषुरसंख्यग। मूचितम् । 
तथथा -- मूतिखे परिकलिपतः शशश्तो वमोदुनजेन्मनामान्मत्य- 
तावतेतिशब्दान्तेन श्टोकांरोन तत् परदद्यते । शब्दन्यायसमन्िनेषि- 
तयुत्तर शोके वक्ष्यमाणपदेनास्य शाक्ञध्य चर्न्याग्रः यतिरेकरेण पि 
चित् इचिदथैवाचकल्वं मतिपादयिष्यपाणपत्रप्यनुतनेऽयम् । मूर्तित्वे 
परिकरिपित इत्यत्र अपरिकल्पित इति पदञ्छदोऽप्यत्रापेक्षयते । तेन भू 
तित्वेअपरिकरिपतः शश्चथत आसा इति योजनीय {। अस्यायपथः- 
मूरषित्व इत्यक्षरसंस्यय। पञ्चपष्टधधिकानि चतुह्थतानि भवन्ति। 
तत्रे अपरिकस्ित इति परिकन्पितधंख्यया शल्यः परिकन्विनषए्यां 
ततः शोधयेदिल्थेः । इयमत्र क्रिया -- पञ्चपध्यपिक वनुश्शताप 
विन्यस्य ततः परिकल्पितकषोधन कतेव्ये एकविक्चलयधिकशतस्य श्चा 
धनं कतु शक्यते । ततः परस्याङ्कदयस्य शोधनं यथान्यायं कर श्ञाष- 
नविषयाङ्कशल्यत्वाम्न शक्यते । अतः परिकत्पितसंर्यायां चतुपञ्च. 
माङ्कयोः शोधनं सूतिंत्वकषर्यायां चतुयेपश्चमाङ्योः शून्यत्वात् पुनरपि 
तत्रैव सूतिस्वसंख्यायां विलोमेन द्वितीपभथवोल्कप; कष्य । 
तथा छते पर्चषष्यधिकयचतुरशतानि अषािंत्ययिङ्त्रितरनानि भ. 
चन्ति । सच राशिः रसभूतः सतेन पवपश्चाशता भूतः (रिवः 
आत्मा मवति अस्य साक्लस्य छटोकसेर्यारूपं शरीरं भवतीत्य; | 
मृत्तित्वे सषठापशोधनेन रक्ेपेण च गोजारमिनि उयद्रील्यधिकानि 
भीणि शतान्यस्य ॒शाक्ञस्य आत्मभूत श्टोकममाणभूतानि भवन्ति । 
आदेरारभ्य “अध्यायानां प्रतिः पञ्चयुक्तेनि अध्यायतेग्या 
कथन शछोकावधिकानि गोजालममाणानि पथान्यश्र शाज्ञे बह्यन्त 
इत्युक्त भवति। अत्र शछोकसंस्यानयनमकारे निः मंरूव। निर्दिष्टाः । 
अत्र प्रथमा भूतित्वमिति, द्वितीया परिकलिितरहितें पतित्वं जरागौ. 
रिति; ठृतीया परिकसरिपतरहितं शश्युक्तमूतिं गोजाणमिति । एनाम् 
भयमा स्थानत्रयगतानां संख्यानां पञ्चषदचतुर्णा योगे पर्व भः 
चन्ति । दवितीयसंरूयास्थानत्रयस्थानाम् अष्टकदिकत्रिकाणा, तथा तृती- 
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यसंख्यागनानां तरिकाषटकविक्राणां च योगः सपप्ियातिर्मवति । पञ्च- 
दशयदटिकापिाणो नवांशः मप्तविशमिनन्षत्रारमका भवतीत्यर्थ खभ्यते, 
ततोऽत्र पञ्चदगभिः त्रयपदल्यःगकेः द्वितौवदतीयनस्यागता सप्र 
विंशतिजाता । सा पञ्चद्यधिकि माणन नवा्षकथने स्चविश्चतिम- 
माणानि नक्षत्राणि ठन्यन्य इति पञ्च् पमाणगशिः स्विश्चतिः 
फरासिः नवांस्षगननाडिका। इच्छरारा जिः पमिद्वेरािङ्केन 

“-भमाणमिच्छा न समानजाती भायन्तयेोस्तत्फलमन्य जातिः । 
मध्य तदिच्छाहनमादरिटुन स्यादिच्छाफलम्" 

इ्युक्तलक्षणेन तान्कालिक "मः नवायकनारिकाभ्यः पुमन्मनकषश्र 
लभ्यते । अत्र त्रियालावतराय त्रिभिरपवतैने करते नवकं गुणहारः 
पञ्चकः भागहारकश्व रश्रान् । मथा चग्रचन्द्रयोस्तुर्यतवाचन्द्रथुक्तनवा- 
सनाडीभिरपि भषटजेन्मनकषप्रं भ्यते । उभयनानीतयोजन्मनक्षत्रयो; 
संवादमिति रग्रचन््रयोवेद्ाधिकेनानीतं जन्म भवति। तथाचोक्त-- 

"नधापक्र रीतयुषुक्त डां 
निहल्य रन्ध्रेण चिभञ्य पञ्वाभिः। 

फदानमुदरन्यय तथैव सप्रभान् 
भवनं भस्तविति नधनानतः ॥" 

इति । अन्याऽपि नएजातकम शारोऽतर दि दुमाप्रेण सूदितः । उक्तोऽद 
नष्टनातकमकारो कपरविपयः । अथारूढविपयः द्यते -- भूरित्व 
परिकस्पितः शशथत इति दरद भिरक्षरः स्वस्वसस्यावद्ाद् योनितैः 
पदचत्वारिशत्मंस्या रादित्य । सच गभत पूरिते परिक- 
ल्पितः ककटकराशाव। रूद्रः परिकस्पितः । परिकासिपत इ्युकिषरेन 
तदानयननकाराऽवगन्तन्यः । एफोनपाशद्राश्चिरतर इटस्थत्वेन प्रि 
परते । तस्मादारूदचक्रयो।धने कतैम्यम् । तत्भकारथ, 

१, नता लप्नयननयोतनाडि + रच्छराराशः सप्तविशगुंणन्मरः परचद्भं 
भागद्चरः एमिजराशकः ५दअन्नसदोन छकम्थन । अन्न कियाजाधनाय गुणकारभा 
गहारयोक्ञिमरपवर्यम क्ति नकं युपकारः पस्य नाबद्धातच नवनि | पमचन््रयोस्दुम्य 
फलस्मा्प्रये ् तनवां शकन; रकन ददूनन्ननश्नननन कम्पम् | त, २. 1, 
क, क, पारदः, ३. (ठनो स. प्राः 
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“भियो ममी नटो गानी दानी यानी तनुः पडुः । 
भानुः खनिधतुः सूयः कमात् स्याज्यास्त्वनादितः। 

इत्यनेनोक्तः । मेषादिराशिषु करमादारूदषु सन्मु कटस्थगशः भिषा 
देयः क्ञोध्या इति न्यायेन ककटराणावारूे सति शूटम्थाद् गानी- 
शोधनेन यथोक्तः षट्चत्वारिशत्संख्यो राश्शिभवति । स चात्र पर् 
शितेन शछोकसंख्याभ्रमाणेन गोनाछेन स्थानत्रयसंख्यायोगदक्रात् 
संधिपेन चतुद॑शकेन इत्वा चदुष्यशचाशता मिभञ्य शिन परजन्म- 
नक्षत्रं कम्यते । हारकः इत्र प्रदरित इति वेत्, अग्र पृर्चित्पे एरि- 
करिपितः शरसथतों वर्मेति षतुददौभिरकषरः पञ्यपन्वाक्चतससूयो श. 
सिर्भवति । स च अपुनः एकोनः चतुष्पम्बाशत्मंर्यो भषति | 
सोऽत्र हारकल्येन सूत्रितः । अत्रापि ययोक्तयो्णहारयोः द्राभ्यापष- 
बतेनेन सप्तकं गुणकारः, सप्तविंशतिभागहारश्च स्यात् । "मप्ताहतं 
त्रिधनभाजितरेषपृकषम्"' हृत्युक्तं भवति । दूटस्थराशः सप्रकमपनीय 
आरूढचकररोधनं इत्वा रेषेण यथोक्तकर्मण्यनुष्िने गुरुनभ्र ग- 
भयते । सक्तकद्रयापनयनेन तदत् बयेनक्षत्रं लभ्यते । सप्तकत्रमापनय. 
नेन यथोक्तकमेण्यञुष्ठिे ग्रराशिलैभ्यते । एवरपारूदविषयः नष्टजा- 
तकचतुस्साधनानयनमकारोऽतर मृङ्गग्राहिकया भूतरित इति दर्व्यम् । 
एवं वस्तुनिर्दश्ोऽपि सम्यक् भतिपादिवः ॥ १ ॥ 

अथ स्वव्यापारस्य काकानुप्रहविषयलं प्रद्शयन् जिङ्धाधिद प्रति नामोत 

योभिः पडुबुद्धिभिः पटुधियां होराकलश्चसये 
- शब्दन्यायसमभन्वितेषु बह्ुष्ाः दासेषु शृशरेर्वपि । 
होरातन्प्रमहाणेवप्रतरणे भभ्नोधमानामशं 

स्वरूपं कृ्तषिव्िच्रमथबहुलटं ठाशद्रवं प्रारम ॥ 9 ॥ 
-इति । अहं मूयोभिः षदुबुद्धिभिः हीर फलङ्गाये बहुः शरेषु 

टेषु सत्स्वपि होरातन््रमहा्णबभसरणे भपरोथमानां पटुधिषां क्छ रमे इलयन्वयः । भूयोभिः बहुभिः पडुबृद्धिभिः पदत्वं तथुक्तबुद्धिभिः । बद्धयंणाभ -- ` न 
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र्णं चेव ग्रहणं धारणं तथा । 

सद्धाः । अनेन पटुबुद्धिभिरिति हदोराचार्याणां निर्देशेन हो- 
रातन्त्रनिवेहणे उहापोहपटुखं विरेषेणपिक्ष्यते । तथाचोक्तं -- 

“स्वस्थचित्तो विविक्तस्थः पञ्चसिद्धान्तकोविदः । 
श ऊदापाहपडुः सिद्धमन्त्रो जानाति जातकम् ॥” ̀  

इति । होराफरक्नपये जातकफलार्वबोधन येम । देषु शरुपिभूखतात् 
पराशरादिभिः साक्षात्ृतेषु । होरातन्तरस्य पूवैजन्मेहिकपारन्रिकविषय- 
बहुविधविशषावबोधकत्वाद् अद््टपारत्षेन पहाणेवसरूपणम् । अत- 
स्तत्परतरणसाधनत्वाच्चिकीषितशासस्य फुवत्वरूपणं घटते । पूरवशा- 
खराणां शब्दन्यायसमन्वयकथनेन विकौर्वितश्ास्चे शब्दन्यायन्यतिरे- 
केणापि कचित् कचिद् अथेविरेषष्चनं ध्वन्यते । स्वल्पमिति सार- 
सद््रहरूपत्वात् सुखाध्येयभिति भावः । अथेवहुं, स्वशाद्लस्य जा- 

रः तकविषयत्वेऽपि प्रनसाख्राचथानामपि प्रतिपादकत्वं चोत्यते । पूर्वेषां 
होराशास्ञाणामभिधायकाभिषेययोः शब्दाथैयोः बाहुरयाद् दुर्हत्वेन 
पटुधियामपि भग्नोचमत्वशक्तम् । अत्र शाखे सारमानोपदेशेन चब्दला- 
घघात् सुग्रहतवेन होरातन्त्रमहणिवतरणं सुकरं मवेदितयभिप्रायः॥ २॥ 

अथ रिष्यप्ररोचनाय होराखब्दनिवैचनपूवंकं होरादाघ्ाभिधेयं प्रतिपादयति - 

दोरेत्यदोरात्रविकल्पभेके 
वाञ्छन्ति पूवांपरवणलोपात् । 

`. कमोर्जितं पूवभ्वे सदादि 
.यत्. तस्य पक्ति समभिव्यनक्ति ॥ ३ । 

इति । एके प्ूबोपरषणरोपादशहोरा्रविकष्पं हयरेति वाञ्छन्ति 
. इत्यन्वयः । एके एुख्याः। 'युख्यान्यकेवङेष्वेक" इति सिंहः । पूर्वापर 

`" वणेलोपात् पबापरषणैरोपं विधाय । पूरवेव्णस्य अकारस्य अपरब- 
` णैस्य त्रकारस्य च -खोपं विषायेत्यथेः । रयबरोये पञ्चमी । अद्लेरात्र- 

४ 
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। % २१8७४ 
| ५ ‰२.8 



विवरणोपेते होराशखे 

निक, रिष्टः कल्पो विकरपः । वशिष्टं जननेन बा परनेन वा । 

अहोरात्रे यो विकल्पः तम् अकारत्रकारयारछपि कृत्वा होरा इति वा- 

रदन्ति । जननोपरकितं वा प्ररनोपरष्षितं बा तात्छाछिकमदहारात्रा- 

मयने होराशव्देन निर्दिशन्तीत्यथेः । स च विशिष्टोऽहोरात्रावयवः 

नान्कादिकग्रहस्फयनां छस्य च निणैयसाधनत्वेनासिमिञ्छास्रेऽवधा- 

रणीयः । तथाचोक्तं श्रीपतिना--श्ियोऽतर पथमं हि नन्मसमयः ? इति । 

नदवधारणग्रमोजनमाह-- (कर्मेति) अत्र सा होरेत्य्याहतेव्यः । सा 

होरा पूमवे आर्जितं सदादि कमे यत् तस्य पवित समभिन्यनक्ति 

इति सम्बन्धः । पूर्वजन्मनि आितं सदादि । अदिशब्देन असच 

सदस गृह्यते । दृठकर्मोपनितं सत्, अध्टकमोपाजितमसत् › ददा- 

हदकर्मोपामितं सदसद् इति त्रिविधं यत् कमे तस्य पति परिपाक 
समभिव्यनक्ति सम्यग् अभिव्यनक्ति । तथा च सारावस्यां - 

““दुपचितमन्यजन्मनि शुभाशुभं तस्य कमणः पक्तिम् । 
व्यञ्चयति श्ा्मेतत् तमसि द्रव्याणि दीप इव ॥" 

9 6 

इति । रः | 
““दश्ञापभेदेन विचिन्तयेद् दृं दृदेतरं चाएकवगगोचरे; । 

ददादृढं योगवशेन चिन्तयेदिति त्रिधा जातकचूकष्मसङ्हः ॥" 

इति फरचिन्तनस्य तेविष्यं चाचार्यः पदरितम् । अत्र 
'आधानजन्पापरिषोषकारे सपृच्छतां जन्म बदेद्विटप्रादु 

इति वक्ष्यमाणनष्टनातकादिभदनविरेषेषु प्रथमावधारणीयस्योदय- 
लग्नस्य साधनभूतं दिनतं निर्णेतुं कारारूढयोरवहयभाषिनः सम्ब- 
न्धस्य भतिपादके सृक्ष्मरारिभरमाणमपि दशितं होरेत्यदोरात्रबिकर्प- 
मित्यनने । कथमिति चेत्, श्ु्ट छेदन इत्यस्मादधातोनिष्पन्नस्य छो. 
प्ञब्द्स्य छेद्ायवाचकःवेन छिनस्य च भागदूयात्मकल्मेन पूवोपर- 
वणेविभागादित्य्थत् सिध्यति । ततः होरेलयत्र हकार; पूवेवमैः । रेफ- 
स्त्वपरबणः तदधःस्थितो वणे इति अक्षरसंस्यया रत्द्नमिति भाण- 
दयाधिकाष्टविनाञ्यात्मकं सस्मरारिममाणमत्ोपादिष्टं भवति । पृष्ठि. 
ए द्रादशधा विभागे पश्च पञ्च नाडिका मेषा- राच भाव । तचकस्य राशेः पञ्चघयिकात्मकस्य पदा्िशो 
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भागो दरेकाणद्राद्ां स्वरूपः दुकष्यराशिममामं रत्रदनम् । तस्यापि 
त्रिधा व्रिभागे सति व्यंशद्रययुक्तपोडशप्राणात्मकः सृक्ष्पदरेकाण इभ- 
सतुत्यभमाणः स्यात् । शङ्कच्छायाचत्रगते सावयवे प्रह्नकारदिनगते 
रत्रदानणनेन यः मृ्ष्मराशिवेतेते तस्यारूढराशेश्च कन्द्रतरे सति दिन- 
गतं शुद्धं भवति । आरूढे चररासौ सति वतंमानरनदाने यक्ञरत्रमिति, 
स्थिरराश्चौ यज्ञभासुरिति, उमयराशो यज्ञमूनुरिति भमाणवश्चाह् दिन- 
गतनिणेय इति साम्पदापिकस्य दिनगतनिणेयस्य साधनभूतं सृशष्म- 
रारिप्रमाणमत्र हाराश्चब्देन पदिम् । दिनगते यावन्ति रस्नदान- 
प्रमाणानि गतानि तां संख्यां त्रिभिः पङ्कणय्य द्रादशभि्रैमञ्य शिष्ट 
अकौषिष्टिततिक्राणचररारिमारभ्य भणिते पो राक्षिभंवति स एव 
पूनरिभस्सुल्यराि; । ततः प्रं तनेमानरत्नश्नि उक्तक्रमागतपारूद- 
केन्दरत्रिक्रोणेकतममिभम्तुलयं दिनगतावधित्वेन गृहीयात् । तदा दिन- 
गतं सृप भवतीति सम्पदायविदोऽतर दिनगतनिगंयं फषरेते । एवै 
निणीनिन दिनगतेन तास्कालिकादयत््ानयनं तथा ततकालग्रहस्फुश- 
नयनं च गणिनक्षासरोक्तन्यायेन कतेज्यम् । तथा कमपाक्राभिव्यन्नन- 
कारस्य गुलिकसम्तस्धवरश्चादवधारयितन्यसवं श्रोतयितुमन्र गुलिको- 
ऽपि सूत्रितः । तथ्था -- एके इत्यहेरानतरिकस्पं वाञ्छन्तील्यत्र बि- 
शब्देनाक्षरसंख्यथा चतुष्फमुच्यते । तस्य कल्पः क्षयः । एके इति 

एकशन्देन पुख्यवाचिना सुयेव।र उच्यते । इतिशब्द आदित्रचनः । 
पति हेतुप्रकरणप्रकारादिसमाप्निषृ इत्यमरः । मुयवाराद्होरात्रगत- 
धतुष्कक्षयः एके इत्यहाराज्विकल्पः । अत्राक्नरसख्यया पशटिवाचकाद् 

हतिशम्दाद्रनन्तरोक्ताहीराचशन्येन अहा रात्रे तिश्चनाडिकात्मक्रलं 
द्योतितम् । तयोः गूयेवारादिवतुष्कक्षयः गुकिकवाक्यसंबादी । त- 
याहि--सूर्यतरारे विकस्यः चततप्कक्षयः पड ग्रियानिनोडिकाः । सोमवरि 
ततो विकल्पः दाशतिः । भोप्रचारे ततोऽपि क्षयः अष्टादश । बुध- 
वारे चतुरश । गुरुवार दश । धृगुतररे पट । मन्दवारे द्रात्रिलयदहोरत्र- 
गिफरपशब्देन व्यञ्जिते भवति । तस्मादहेरा्रविकरपो गुलिकः । 

तथाचोक्तं - 
१, युः ल, पाटः, व 



विवरणोपेते हेया 

(चन्द्रो दरो जयो विद्या नयः स्तेनः खनी रवे । 

वरिंशनाख्यहि शलिको दिनपश्चमवननिशि ॥ " 

षि । शलिकस्वरूपं चोक्तमन्यत्र -- _ 

अथ गुलिकः करतः शनेश्रस्यात्मजः खटः पापः । 
सपीढृतिरत्युग्रो निगद्यते मृल्युरखिंरपंहारी ॥ 

नीखाञ्जनसङ्लाशो रक्ताक्षो विषमभीषणो देः । 
पञ्चास्यः पृथुदं्रो भयङ्करः सवेदा गुलिकः ॥ " 

इतयाधक्तस्वरूपो गुिकोऽप्यत्र सवेकाोपादानकारणत्वेनात्र शा- 
ज्लारम्भे प्रद्ित इति वेदितव्यम् । अत्रान्योऽपि योजनपकारः- 
एके अहोरात्रविकल्पं पूवोपरवणंलोपाद् होरेति .वाञ्छन्ति इति यो- 
जना । एके केचित् सम्पदायविद् इत्यथः । अहोरात्रविकल्पम् अहो- 
रात्रशब्देन द्राद्श्चराशयः कथ्यन्ते । तेषीं घटिकामण्डलसमानत्वात् । 
अथवा अहोरत्रेलयत्र हकाराक्षरसेख्ययाष्टक, रेफेण दिकं, जका- 
रेण च द्विकम्; एतेषां सङ्कछिते द्वादश कभ्यन्त इत्यहोरात्रेण द्वादश्च- 
राक्षयः कथ्यन्ते । एतेषां विकश्पः चतुधा कल्पनम् एकैकस्य 
रश्श्वतु्तुभोगकरपनं होरेति वाञ्छन्ति पूवोपरवणटोपात् पूरवापर- 
वणेलोपं निमित्तीकृत्य । पूथैशब्देन छ्यरहितः यथापूरषस्थायी धातुर 
च्यते, अपरशब्देन भूमाववगादं भूखघुच्यते । वर्णशब्देन बाह्मणक्ष- 
जियादिजीवविशेषवाचिनां जीवसामान्यष्ुच्यते । छोपशब्देन विन 
बर्तुष्यते । पूवे च अपरं च वेश्च लोपधेति दरन्रसमासः ! “सर्वौ 
न्द्रो विभाषेकवद्धवती'त्येकवद्धाबः । धातुमूरजीवृतानि वस्तूनि निभितीछृत्येत्यथः । मेषादिराशिषु चतुथा विभक्तेषु पथमो भागो भातुः द्वितीयो मूलं ठतीयो जीवः चतुर्थ मृत इति कल्पनं होरेति बा- 
न्छन्तीतयक्तं भवति । चतुभोगस्य होरात्वकथनेन तत्र चतुभीगि क्र 
भदू ंशचकर्पनं कतेभ्यमिति चोत्यते । तचथा-- एको राशेः नवर्षै- 
मात्म; । तस्य चतुभोगः प्रादत्रययुक्ास्लयस्मिशद्धचिका म- मन्ति । तत्र नवांशकः पादोनचतुनोडिकात्पको भवाति ।. पञ्चाथ 

†* “वं पोडरच, २. त्वा त प्----------- : ^तन्नवां' ग. पाठः. त "त 
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पृथिव्यप्तनोवाय्वाकाशात्मकः पादोनसप्तनाडिकात्मको भवति । पञ्चा. 
शस्य नवभागः पादोनघरिकःत्मको भवति। द्रादशाशकः (सपादैकोन).- पन्वाश्द्विनाडिकायुक्तपष्द्रियात्मकथ भवेत् । इत्यादिभिर्पात्वादीनां 
विशेषा वक्तन्या इति बिथोन्यादिष्वस्योपयोभीद् दशा चोत्यते ! त- 
स्मादह्लो रात्रे दृरद्धिद्ासयोसैराणिकिन गुलिकानयनं क्॑व्यमित्यपि 
यत्यते । कालनिरदैशपात्रादेव प्रहस्फुटानारुदयल्रस्य चानयनं ग- 
णितराच्र्ञानाते सेत्स्यति । गुलिकानयनमनर व्यक्तय च । अतो जा- 
तकादि निरूपणस्योपादानसर्वस्वमत्राभिहितं भवति ॥ २ ॥ 

अथ जननेपरलधिति वा प्रश्रोपरलष्षिति वा कालायरथवे छभाच्चुभनिर्देशस्य कतव्य- 
त्वान् प्रथने कालपुरुपस्म दैटावयवभूतान् राद्यसक्राचुधदिशनि --- 

कान्ठाङ्गानि वराङ्माननण्रे हत्कोडवासोश्रलो 
वरिनर्येञ्ननसूरुजानुयुगके जङ्घे ततोऽङ्यिद्यम् । 

मेषाध्विप्रधमा नवक्षचरणाश्चक्षस्थिना राद्ययो 
रादिक्षेत्रग्रहश्चे भानि भवनं चेकाश्रसम्परत्यये ॥४॥ 

इति । नवक्षचरण।ः मेषान्िमथमाः चक्रस्थिताः राश्चयः वराज्ञ- 
दीनि कालाङ्गानि भवन्तीति सम्बन्धः । सप्विशतिनक्षत्रेषु द्रादश्रधा 
विभक्तेषु एको भागः नवक्षचरणात्मक्तो भवति । मेषाण्िप्रथमाः नक्ष- 
नराणां ऋद्राचिक्कयोः धनिष्ठादितङृतिकादित्वयोनव्युदासाय अन्वि. 
मथपल्ुक्तम् । चक्रस्थिताः चक्र द्विषिपरं स्थिरयक्रं चरचर च, तत्र 
स्थिरचक्रं ्राच्यादिशृहे यादय" इद्यादिना वक्ष्यते । चरचक् तु 

“मेषादेः कन्यान्तं समञ्ुदगपमण्डना्रमपयातम् 
ताटयादिर्मीनान्नं शेषाधं दक्षिगतैव ॥': 

इत्युक्तस्वरूपमपक्पपण्डलम् । तत्रे स्थिरचक्रस्थिता राक्यः प्रत 
ष्वारूढज्ञानार्थं गृदयन्ते । चरचक्रस्थिता राश्चयः पुनजातङ्े भश्रे च 
विप्नानयनायं ृखन्ते । राशय इति । वनसेनादिवढ् अवयवनिर्व्॑या- 
येतवेन रादिकन्दः स्वस्मादंशकानां पाधान्यं व्पनकिति } अशषङेष्यपि 
नवक्षेषरणा इत्युक्तया नवांशकानां माधान्यं ष्वन्यते । एते राश्चयः 
पतीयति --न > 

वि | 

१. "गः 1 कालः य, फडः, 



१४ व्रिवरणोपेते होरायस् 

कापुरुषस्य अङ्गानि । तत्र मेपा वरर पडाारम्थः परादाः । 

दषभः तस्य अधः स्थितभ् आकण्टादाननम् | उरसा ५० 

न्तरा मिथुनम् । तद्वः स्तनान्तरम् उदरस्यापार हत्य कटकः 

तस्याधस्तान्नामेरुपरिभाग उदः धिरः | नाभरपरस्तादू वस्नर्परि- 

भागो वासरस्थानं छस्य । लिङ्गनान्यामध्मातरम्व तङ्मूलाविधिषः 

देशो वस्तिशब्देनेो च्यते, म दुलार! ता मयभदृशी द्विधा 

विभक्ते तदुपारेभागः कन्यारातनः १.५ नयुनराथि रत्यक्त भ. 

वति । हिङ्गमूकादःरस्य युढायपित्यंन्नत एतिकराशिः । भयं पुमान 

इयं सीति व्यज्यतेऽनेनेति व्यञ्ञनम् । गुद, दविनानुपयेननवृ च॑प- 

` ˆ राधिः। जानुषण्डख्दरयं मकररािः । तद्रा गुरफाषपि न दृधोयुगलं 

ङम्भराक्जिः तस्याधोमागः पा्दगनं पीनः [शिः । उनि दरे थिर 

चक्रन्यासः प्रदितः । अदठमनादििता इति तक्ष्यमाणनषएटनातक- 

पश्चादावस्योपयोगः । रायाद्रयः पञ्च शहद भवनननमयश्च एकार्थ 

सम्प्रत्यये एकस्यार्थस्य सम्पत्यमरे अत्रवाधने त्रनैनने ॥ ४॥ 
कालङ्गत्वेन प्रसुतानां रथीव त दविराधतान पालम भूमिः प्रदतमाकर। 

दिकमाह- ४ ॥ | , 

मत्स्यौ घटी कथिथुन सगदं स्वीण 
चाची नरोऽन्वजघनो मकरा सृगारस्वः। 

तौ(खिः१खी) ससस्थन्हना वगा च कम्पा 
चोषाः स्वमामसटदाः स्वननरादृष्व सरथं ॥ „ ॥ 

् „च द्धं 9, र ५ ॥ त इति ¦ अविनाभाषसिद्धनाक्षपणानान्यये निर्हगीयः । पीन) 
४२। दुख ८ {५ र राशिः मत्स्यो दृखपुच्छमतिवद्धपस्स्यद्धितयाकारः । जुम्भराधिः 

५ कर धन 1 # | ध | ह पुटा स्कन्धन्यस्तरिफवदः पुरुपः । सगदं सव्रीणं व्रपमिधुनं दाहः 
, -१, हः । तस्य सिंहरादिस्थानस्य आटम्नन्धा तामनान्भ्य नाजकिन्तिरानान. 

धिकं वासोबन्धनस्थानं वासेग्च्छब्देमोच्थत । 
ओजवीतपुरापिण्डं नमिजाचुधिराौ।म् । 

। अच्छिद्रं धवलं वासः पसा प्रद त ताप । {)॥ 
इति ववनात्ताभवसस्यानामावः सिध्यति तद् वगोनन्स्मानं तन्यादद्वि । तेदभोमाम 
वस्तिस्थानं लिङ्गमूलावधिकं बुराराक्चः ततो [> [विगुद्ान्ःं स्थानं व्यञजनशम्दूनास्थते 
तदू इष्िकराशिः । गुदा" ग. पाटः, 



: धमोऽध्यायः । १५ 

पुरुपः ब्रीणाहस्ता नारी च (भिथुनराशचिः) । नवमो राशिः चापी ध- 
नुधेरः अन्वाकाराधरसरीराधैः नरः । दशमे राधिः मृगाक्रारपूवीर्धो 
मकराकारापराप्रच् । सयो रातिः तुखारः पुरपः । षष्ठो राः 
पर्रगना ससस्यदहना श्रध्रणन सस्येन दहनेन च सहिता कन्यका । 
शेषाः स्वनामसद्णाः। तत्र पथते मेपाकारः | द्वितीयो बुषभाकारः | 
चतुथः ककेटाकारः । प्रज्नमः सिंहा श्मरः । अष्टमो वृधिकाकारः । 
स्वे स्वचराश्च सर्वे मेषादयो द्रादय स्यः स्मस्वाकारसघुचितपदेश- 
चारिणः । तथा मेषः दिवा अरनचरः शत्रो ग्रामचरः । तद्र दषभः 
धषेत्रचरथ इत्याद्रिपदेया नधद्रव्यचोरादिस्थानज्तानाभेमवधा्थाः । तत्र 
मेषराकेः पूतस्य मीनरशेः परथमग्रहणाहू उ्ययरािना पुपरैजन्मधिधेक 
इति सूचित ॥ ५॥ 

उदहिना सानां रादिसननतहहवाना नवत्त तादलतयकरानां चांधपरती- 
नाह 
४ क्षितिजसिनस्षच-दरविसौम्यसिनाचनिजाः 

सखुरगुस्सोरिमनपयुरमदने य्दांशकपाः) 
अजग्धगनालिचन्ठरचमनाद नवादाचिि- 
भवनममांदाकानियन नः स्वगृष्टात् करमहा; ॥ ६ ॥ 
इति । क्षितिजसितङ्ञादयो हांगकपाः । भवन्तीति शेषः | क्षिः 

तिजः परेपररेभपनयांशकरस्य मेपद्रादपांशकस्य चाधिपतिः। सितः 
पमराशरेपभननांशकस्य एपमद्रादशषाशफस्य चाभिपतिः । इत्यादद 
सन्पे्म् । तत्राएमभवनपयेस्तमेरिकराशयः । अन्ये पारात्रिकराश्चयः। 
्रेष्वपि तथेव द्रव्यम् । नवां श्विधिः भजमृगतीदलिचन्दरमवनादि इति 
सम्बन्धः । मेपराशे। मेपादिवाधान्तानां नांशानां सम्भवाद् टपमे मक- 
रादिकन्यान्ताः) मिथुने तुकादिभिधुनान्ताः) फकेटके फक्यादिमीना- 
स्ताश्च स्वांशक भगरेपुः इत्यसुवरादः । अतो मेषादहैचतुष्के षटतिश्चक्षवां- 
शकाः रारेनैवक्ष चरणाद् , एको नवांश्यक एकं नक्षत्रचरणम् । ततः 
पेषद्षमिधुनककैटकनयांतात्मकम् अन्विनीनक्वम् । धिहावंश्षचतुष्कं 
थरणी । वापाद्रंशचतुप्यं छत्तिकग इत्युक्तं भवति । एव नवं नव नक्ष- 

१, ग्यः ॥उ' ख. ग. पराः. ८. (तम् । अयं @ोक्ां नवजातके वर्ण्यः ॥ उः 
क, पाठः. ३, "सम् । नवाः ख. ¶. पाठः, | 



१६ विवरणोपेते होराश्चाल्न 

त्राणि षट्त्रिंश (द्धिः ए ता) नवांशके भ॑वन्ति । मवनममांगकामिपनयः, 

्रादशषांशकाथिपतयः स्वश्हात् कमश भनान्त, स्यं स्वर गिमारभ्य 

्ादशंशका भवन्तीत्य । मेषे मेपादिमीनान्ताः ष दपादिमेपान्ना 
इत्यादि । अत्र काटचक्रदशक्रमऽपि बूर्यतं । कषिनिनःग्षटपदानाँ सः 
मासः सुरयुबीदिचतर्णौ समासः । तेन दक्षिणक्षपु मेषाद्धिषीनान्तं कमण 
गणनीयं इभथिकादिचापान्तं व्यु्तमेण गणनीयम् । दर्थ षितिजाधरष्ट 
पदच्छेदः कृतः । वामरषष्वपि चापादि्टधथिकान्तं कपण गणनीयं मी. 

नादिमेषान्तं व्युत्कमेण गणनीयम् इत्युक्तं भवति । तदर्थः मृगगुरुमौ- 
रिमन्दगुरबशरेति चतुर्णा पृथक् समासः। अजमृगतीशिचन्द्रमवनाहि न- 
वांश िधिरिति दशापहारः कथितः । मेपत्रिकरोणराशीनां मपाद्धिनन।- 
शाधिषा दशापहतीरः । छषत्रिकोणानां गृगादिनतराश्ाभिपाः, मिधून- 

निकोणसराक्षीनां ठकादिमिथुनान्तनताशधिपाः, करचितिक्राणराश्चीनां 
कक्यादिनवांशाधिपा दशापहतीरः । भवनसमांदकापिपतय धि । 
मेषादि्मानान्ते गणिते सति पनरव दधिकादि ब्युत््रमरण गणना 
कायां इत्युक्तं भवति ॥ ६ ॥ 

्रि्ांशकानाह -- 

कुजरविजशगुस्लहुक भागाः 
 पवनसमीरणकोपिंजूकर्ेयाः । 
अयुजि युजे तुते षिप्यस्थाः 

` . तशिभवनालिक्षषान्तङक्षसन्पिः॥ ५॥ 
` इति । अयुजि पवनसमीरणकोपिजुकरेयाः कुभरषिनगुशशर- 

कभागाः भवन्ति । ओजराशौ पञ्चमागाः प्रथमे कुनस्य, ततः प 
शनेः, ततोऽ्टो गुरोः, ततः सप्त बुधस्य, ततः प७च शुक्रस्यलयधचः। 
ते बा विपथयस्थाः -युग्मरादौ ते गरहा उक्तविपरययेण प्रथमष. 
न्वाशाः शक्रस्य, ततः सम् बुधस्य, ततोऽौ रोः, ततः पञ्च शनेः | 
पतः पच्च हृनस्यति यावत् । अन्यदर्थान्तरं चिन्त्यम् । यस्य प्रि 

~` दाद् भवनादिष्ववकाश्चोऽवगन्त्यः । कुनरमिजयोः शूक 
१. -त् । चि" ख. ग.` पाठः. 



। १ 

प्रथमोऽध्यायः ` १७ 
स्याप्यल्पोऽवकार्चः गुरो रव कारवाहुर्य, बुधस्य मध्यमोऽरकाद्च इति 
भाजनशयनादीनां स्थानावकाशोऽनेन हेयः । तथाच दृष्णीये - 

“श्रहमागेप्ववकाशो भोजनविधिक्चयनमेधुनानि पुनः। 
वाच्यो बरगत्कपा विभादीनां पुरोक्तनाम् ॥' 

इति } तत्र यस्मिनङ्गे विरुद्धभूःत्यं सस्मवति तत्र तथाधिधो रेभो 
याच्यः | सशिभवनालिक्चपान्तमक्षसन्थिभेवति कक्षटकटटधिकमीनानाम- 
न््यमृ्षथोः; रादिनक्षत्रमोः सममव्रसितस्वराद् ऋष्षसन्धि्मवति । अतो 
ऽस्मिन् राक्चिचक्रे वयः खण्डाः । अन्रान्तश्चन्देन यस्यकस्यचिदवसनि 
वक्तव्य ककरकवुधिकम।ना निरूपर्णाया इत्युक्तं भवति । नक्षजर- 
हयोभुगप षेद(स्मा १ वसानो गण्डान्तसंजनः। अन्त्षन्देनाश्चुभसं सु- 
चितम् | 

॥ “जानो न जीवति नरो मातुरपत्यं भवेत् स इरुषन्ता । 
यदि जवति गण्डान्ते बहुगजतुरगो भवेद् भूपः ॥ ७ ॥ 

मषादीनां पारिभापिक्ाण संजान्तराण्याद--- 

कियता वुरिजितुमक्रल्पीररेयपार्थोनज्ककोप्याख्याः । 
लौकिक आकोकेरो हद्रागभेथसिः कमक: ॥ ८ ॥ 

मेषादयः क्रमेण कियाद्धिसंन्ना भवन्ति | अत्राष्टानां क्रियादीनां 
समासः । तौष्िकादयो च्यस्ताः परोक्ता; । तेनायमथ; सूचितः- 
आत्मादयष्टमातरानां धमोदिचतुभावसपिक्षत्वम् आत्मनो धर्मसयिश्षत्वं 
धनस्य प्ररच्िसापेक्षतवं॑पराकमस्याशरौगमसपिक्षस्वं॑ सुखस्य धन- 
ष्ययसपिक्षत्वं सुखसिद्धधमेसापक्षत्वं यध्क्षयस्य पतिसपिक्षस्वं क- 
लक्रसुखस्याथीगमसपिदेत्वं मरणरोगपराभवादावर्थनाश्चसापेक्षत्वम् 
इति ॥ ८ ॥ ` | 

एवे चदुभिः शोकः राहा नामस्जरपप्रनिपादनं कारपुस्यस्य उं पेक्ध्वा प्. 
बगानाह -- | 

रेष्काणशोरानवमागसंसा- 
सिदांदाका दादश्राससलिताम् | 

क्षश्नं य यद्यस्य स तस्य घर्मो 
{रति लग्नं भवनस्य चाधम् ॥ ९॥ 

` १ प्ति एकग, २. मरूस.ग. पाट ३ ष्क कपा ` 
१, 



१८ विवरणोपेते होराशचासे 

हति । द्रकाणहोरानवभागसंहाः व्रिशांशका दादृभसे्िताभ 

क्षत्रं च एते षद यद् यस्य स तस्य ग्रहस्य वरा भवतीति यावन । 

हेरा इति लग्नं भवनस्य अधं च । देरेुदयचगन९ य॒ गयस्य च 

सज्ञा इति यावद् । अत्र काटबुरपदेहयतिपादननिन्तर पृक्ता पदः 
# 

ग्ीणां द्रक्राणादिक्रमेणोक्त्या काटपुरुषस्य मृखात्रागेयः पद्ाधागः 
क्रमेण सूतिताः | 

८4 मुराधारे टेगाणः स्यात् पिद्चिन्त। रव्रिस्तधा | 

स्वाधिष्ठाने तु दोय स्यान्पात्तचिन्ता तथा शरी ॥ 
मणिपूरे नवांश चरातृचिन्ता करजोऽपरि च । 
अनाहते च व्रिंशांशो षाणीचिन्ता बुधस्तथा ॥ 
विशदो द्रादश्षांशः स्यात् पुत्रचिन्ता तथा गरः | 
आज्ञायां क्षत्रदुदिष्ं जायाचिन्ता सितस्तथा ॥ 
द्रादशान्ते यनेधारी नाशचिन्ता च कीिता | 
तन्रस्थेस्तदधीरेशच बराबर्वश्षात् फलम् ॥" 

इति तत्र दिङ्खात्रमित्यवगन्तव्धम् । तत्र चन्द्रकयोसिाशक्ाभाबाषु 
भौमादीनां होराभागाद् यथासस्मवं (त्या? त्याोदितिक्ररपा ग्रहस्य 
वगा उच्यन्ते । तत्र षड्यगाणां वेदाङ्गं भदर्खयति परक्ाणः पादं, 
हारा वङ्गं, नवभागाः पाणियुगलं, त्रियांशकरचक्चुपी, दादशाश्तय) 
नासापुट, कषतर भवणयुगरम् इति । अन्यदप्य्थान्तरमन्र भविन । 
नवांश्चका नव भाणात्मकाः | | 

“श्राणोऽपानः समानश्चोदानय्यानौ च ब्रायवः | 
नागः इूमेतच कृकलो देवदसे प्रनम्नयः ॥" 

भनञ्जयव्यतिरिक्ता नव भागा नारकाः । दादेशागाकास्तु पनोग. 
नदियद्शकात्मकाः । नवभिः मणद्रादशभिरिन्दिभेरपि परकशनिकिधं 
मूत्मशररयुत्पद्यते । तथाचोक्तं भगवत्पाद्राचार्येण -- 

इह तावदकषदशकं मनसा सह बुद्धितर्वमथ बायृगणः। 
_ शति ल्ङमितदमुना पुरषः सह सङ्गतो भवेति जीवः ॥' ¦ > - १ 

१ च उदः, २. ध्यम् ॥ गोजाग्ख. ग. पाटः, 
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रति । स्थूरं तु तगद्धङमांसमेदोसिथमस्नाश्चुपयं तद्रक्ष सं- 
बम् इति । तत्रे नपकि छम्नराशेदय एषम् अध चनस्य प्रश्नो 
ऽधयुदयारूढ पार्त ¡ अतेः खयवद्भववैलवतः पड्र्मफठं होराश्चः- 
जेण निरूपगीपमिति सिषम् ॥ ९॥ 

गाजान्वकाकत्रेयुनाः सन्म निक्ाद्श्राः 
एादेया चिमिधुनाः कथितासन शव 

दी घाद दिनवलसाशथच सचन्ति केषा 
चरन सनत्युमयनः पएृथुरासययुग्मम् ॥ १०॥ 
समृगा मजाव्विकरफिमिधुना निशाख्याः फथिता रस्यन्धयः 

त्रिमिधुनास्तं एव शषटठदथा इति सस्वन्धः । शेषा शीर्पादयाः दिन- 
वरचि मार । तेत्र विशेपमाह-- पृधुरोमयुम्मम् उमयतो कमनं 
समति एखपुच्छतनिबद्धलरात । अतो मीनरा्िरमयोदयं; । अत्रान्य- 
द्प्यथान्तर सूःततम् । निवाख्या इद्युक्तत्रान्ि त्रापतरप्येते सयो 
भूषन्ति । दिनवत। द्युक्तलाद् दिनपते राशय इत्युक्तम् । तथा 
चोक्त-- 

“समिद कन्म तुली च ऊम्मान्त्यं। सर्ैराश्चयः 
अन्ये ए राश्चयश्राद्धा युनिशाराश्चयश्च ते|" 

निशाराशयां निक्षाफलदराः दिनराश्यो दिवाफलदाः । पृष्ठोदयाः 
अश्युभदाः, सीपाद्रवाः जुमदाः) इल्युक्तथ् । तथाच इन्गीये ~ 

"पृष्ठदययु िथ्यस्य्म मूव्दवषु शुमद्क्तम् | 
उभयाय (वपमिश्र ग्रहरहतम्पः फल त्राम् ॥। 

इति । पृषटादयं पपसयुनेऽत्यन्तमनु तरतं छमसम्बन्धे मध्यमसं तदि 
परीतं रीपादमवु वक्तव्य | पृ उदये येषां ते पृष्ठोदया, चिरेण 
भफलद्रा इत्यथः । अन्यथा शीर्पदियाः । पृष्ठोदयस्थानां ग्रहाणां 
सिषु वशामु च पृष्ठ फजोदयः, वीपोदुयस्थानाषाद | उभयोदय- 
स्थानां मध्ये फलदयः। वरक्ष्यनि च --- श्ृष्ठोमयकोदयक्षेमाः स्वान्त्या- 
ज्तःभरथमेश् पाकदाः इति ॥ १०॥ 

$, श्सयन्वयः । धः क. ग. प्राः, १, धः ॥ अन्यम! ख,ग, पाठः, 
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अन्थमवि रारिविधयं विद्यषसा (न 
कूरः सं(स्यः पुरषवानेतं त चर श । द दह का 

प्रागाद्ाचाः क्रियद्षदयुक्ककेयाः स।जकाण। । 
मार्तण्डन्दोरयु(ज समभे अन्त्र भान्नाध्य # 

देका गाः स्युः स्वसवनङ्त) जजकोणााधपाननन् | ६१५ 

इति । कूरः सौम्यः ओग्नराशयः शूराः युर शयः सौभ्वाः। 
पुरुषवनिते ओजराशयः पुरुशः युग्मर"शथः 164; । करः सम्प 
त्यत्र जन्मना स्वाभाविकं कूर स्यत् च । मपसिदङकम्भा न 

समतः करा; । मिथुनरतेखिचापधराः करेषु संस्थाः । द्रपभक्षषी 
निसर्ग सौम्यौ । अन्ये संस्येडु शयः । इूरसोम्याभ्ितानामपि कूरस्व 
सौम्यत्वं च भवति। राश््यधपानां बर्न राशयः फलदा भेत्रनित | 
अगेन माजराक्षिषु जाताः कूरा भवान्त, य॒म्मराापु जाताः पर्वा; 
सौम्या भवन्ति। तथाच सारावस्याम् --“ओनेषृशाः रषाः सोम्या 
युग्मेषु सर्मभवनेषु" । ओजराशिष द्रव्याण्यपि रूक्षाणि पुम्भराहञ। 4 
व्याणि सौम्यानि । ओजराशिषु विषमसंर्यं मिधुनकम यम्मराशिषु 
समसंख्यम् । तथाच ङृष्णीये - | 

^“विषमेष प्रहरा्चिष मेथुनमेकः ।द्वारमितरेषु ।'' 
कं बहुना सवेषदाथोनां विषमराशेय बरस्यं सः रातिषु सेम्यत्तं 
च वक्तव्यम् । ओजराणिषु जताः संघादेगुगवृनाः यन्पराशिषु 
नाताधाषस्यादिरखयुणयुताः । आओजरारिघु प्रहबहुत्वे पौरूषयुक्त) 
भवति । विपरीते विपर्*तम् । अस्योपयोगे। जातङगषु जन्मलप्र- 
सास्यास्तद् विपस्यतराश्योच्च आजपुरपलमवगत्य जातानां षर 
सोम्यत्वं पूरुषवनितात्वं च निण्तव्यम् । ते च राशयः चरागदि 
देहाः चरस्थिरोभयाश भवन्ति । पुनरपि तथैव कमः । भतो मेषकरकद- 
खामकराः चरा इत्यादि । चरराचिषु जन्मल(पर १ र) वहो ष- 
रस्थौ चेत् नाताजप सञ्चारशीखः । स्थिरराशिगताः सरे चे न् स्थि- 
तिरी: । उभयरािषु मिभस्वमावः। धश्न।द्ावपि चरराशौ अर भूतं 

१ चः । तेचराग्किल प्र वड चरागद्धिः ख. ग. पाडः. य इ. कम पठ ४. "दि । सत्रि ख.म, पाठ; । 1. 
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फ स्थरराल्ो स्थिरम् उभये मिश्रमिति । तथाच भक्षेखलः - 
“सस्थिरराशं, लम्नमते स्थानप्रा्षिं वदेन्न गमनं च । 
र(१परम। नायी द्रन्यराणः स्वात् परमन नलर ॥ 
चररास्चा ।वपरेत यथ वाच्य 'दमस्यद वं ; 

स्थरवत् पयम्व स्यद्रिवर् चरदसिषत् सत्य् ॥'' 
शते । पतुमूरजावाश्रदािनिरूद्याः । चरो धातुः धातोरपि स्थिर- 
वसः) न गच्छतीत्यगः स्यान भू खदरव्य( भ), द्विदेदाः देहशब्देन 
जीव उहयः दात । सत्रिकगाः ।कवटषन यक्ककयः भागान दिला 
मीश{ भय।न्तं । अनेन ।देकपारज्ञानं प्रयोजनम् । ते र॑ शयो बररवन्त्- 
शेत तेषु द्घु कयादिलन्धिः । अघन हीरे मागण्डनरीः ओजराकतौ 
राश्यधेरूपा हारा प्रथमां भवस्व द्वत्।१। चन्द्र । सममे चन््रभा- 
न्वोश्च सपर्य भथमाहरा चन्र द्वितीया भूयंस् । अयिपतिबल- 
संपुतविव द।रायाः फकठतपन्यथा विफलं) तदधं मावग्डन्दोरिति 
सम्बन्धार्थे पष्ठ । परकाणाः स्वमवनतुतलीन कषमत स्युः राश्चि- 
निमागस्पपु द्रकागव भरयन्तद्रादपधिवह्य द्ताथः पञथमाविपस्य 
तृतीयां नयमाधिपस्य ईति यादत् । भन्वयान्यं व्याचक्षते । एक- 
रिमन् राज्ञा नव(रकययात् स्वेमवनद्रतन्रिनिक्ामान्पिानापिल्युक्ताः 
कथमिति चेद् एकस्मिन् शाञ्च भंयपपन्चमन(पां ? चमा) शपिपान। 
द्रकषणाः । यथा ` -- मेषे इजरविशुरूणां, पे शनिसितङुधानाम् 
इत्यादि । तथाच द्रप्णपे-- । 

““क्ितिसुतरविग रास भरयजबुध भागेयरचं रवितनयः | 
बुधचन्द्रसधिरजतीवा द्ेणगणेश्वराः भोक्ता; ॥' 

ति  दरक्ताणाः स्यरिति फलदानशक्ता भवेयुरिस्युक्त् । पश्षादा- 
नपि - प 

"द्रेकणसदशश्चोरो रगनां्सदशं धनम् । " 
इति ॥ ११ ॥ ि 

` - होरादेक्षाणयेः पक्षान्यरमादई-~ 

` कयित होर प्रथमां सषस्य 
वाज्छान्त खामाधिपतेहितीय(म् | 

१ भ्त । भयु क. सख, पट २. महारा सु स, पाठः, ई ॥ ॥ शस्य 4 दे, | 

४, तु ॥ ह" स. ग. पाठ 
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द्रक्षाणसंज्ञासपि वणार 

वद्धादद्योकाद्शरादिपानास् ॥ ६२॥ 

उनि केचिच्च प्रथमां हरां भपस्य वाञ्छन्ति । नपा राश्य 

रपः । द्वितीयां ढामाधिपतेः । चनद्राकंयोदोषेटये करिमिध्िदु धिप 

ययं तरिभिनिरूपणीयः । प्रथमोक्तहोराविधिजातके, पुनरुक्तः भ्न 

हनि बाच।(यं १ यक्तम् । तथाचोक्तं कथित् - 

८4 वीन्द्रविंपमे चनद्ररव्योधात्र सम क्रमात् | 
हारा स्याट्ध्पस्याचा द्वितीया खाभपस्य तु ॥ 
भरावा तु जातके भोक्ता द्वितीया प्ररनकमोगि ।'' 

इति । द्रकाणसंज्ञामापे वणेयन्ति स्वद्वादक्षेकादशरारिपारनोमर्, अत्र 
क्टमिमित्यध्याहतंव्यम् । पयसद्रेकाणस्वदरारयधिपस्य; द्रादश्षस्थाना- 
पिपस्य द्वितीयः, एकादल्वस्थानाधिवस्य ततीयः । अत्र द्रेकाणिधि- 
खिपरकारः । दरक्ाणाः स्थुः स्वभवनदुततित्रिकोग।धिपानापिलयेकः । 
चगगद्विदेहा इरगुक्तक्रमेण र्िकोणगतचरराशिपतेः भथमदरेक्षाणः, 
स्थिरराश्चिपतेद्वितीयः, उभयरारिपतेस्तृतीय इति द्वितीयः प्रकारः | 
्काणसजञामपि वणेयन्तीत्यादिनोक्तस्तृतीयः । केचिचित्यत्र तुश्ष- 
म्देन वरिषयभेदोऽस्तीति घ्ुचितम् । आचयः पक्षो जातविधाने द्वितीयो 
जानकरविधान तृतीयः म्न । आचायेस्य पूर्वोक्त एवेषटः ।॥ १२ ॥ 

राक्षानं प्रहूवदोन विशेषमाह-- 

अजच्रषनशखगाङ्गनाकुलीरा 
षघवणिजो च दिवाकरादितुङ्गाः 

द्दरिखिमनुयुक्तिथीन्दियांशो- 
खिनवकाविंद्ातिसि इच तेऽस्तनीचाः ॥ १३ ॥ 

हत । अजहष(म)परगाङ्नाङर्खःया श्रषवणिनौ च दिवाकरादि क्रा भवन्ति । दिवाकरस्य मेषस्तङ्गः चन्द्रस्य इष इत्यादि । अन्यु भागानाद- द सिखिमनुुक्तिथीन्दियरी िनवका्िशतिभिथ इति | न ~~~ 

ब् 

र न जका । ७, ; तिः । बरे ख. ग, पाठ ९ पि कद्षिमपिस्वः, ३. ननां वरेणयन्ति । “ दम्, ५. “यः ॥ जथ राकी ख, ग. पाट 
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त्रापि तुङ्कं इत्यध्याहायम । तन्न मेषे दशभिरंशकेसतङ्गो दिवाकर 
इत्यादि योजनीयम् । तेऽस्त्नचाः ते ग्रहाः अस्तं नाच येषां तेऽस्त- 
नीचाः । उच्चानां सप्तमराशयो नीचाः । तेषां दशावरा अतिनीचा- 
शत्युक्तं भवति । अव अजव्रपभादि पश्च राश्चय एकेन पदेनोक्ताः | 
ततः पञ्चसु ग्रहेषु तङ्गगतपू जातो दिभ्यो यवततीति सूचितम् । त- 
थाच कृष्णीये - 

“सुखिनः भक्रष्टकाया राजभतिरूपकाथ राजानः । 
एकद्ििचतुभिजोयन्ते स्वोचगेरतःपरं दिव्याः ।' 

इति ॥ १२॥ 
उन्वोपदेशानन्तरमु्चवुल्यफलान् वेत्तिमानाद -- 

वर्गोत्तमादवरगरहादिषु प्रवैमध्य- 
पयेन्ततः सुश्युमद्ा नवमागसंज्ञाः । 

सिष्टो वषः प्रथमषषहयाङ्तीलि- 
कुस्मास्िकोणमवनानि भवन्ति सथीत् ॥ १४॥ 

इति । चरथहादिषु पूैमध्यपयेन्ततः नवभागसंज्ञाः वर्गोत्तमा 
भवन्ति । घुद्टमदाः सुतरां शभदाः, राुनीचायं त्वेऽपि वर्गोत्तमानां 
शयु भदत्वमस्तीत्युक्त भवति । तथाच. स्वमेव वक्ष्यति -- शुभं 
वमोत्तमे जन्मः इति, 

“वगेत्तिमस्वपरगपु शुम यदुक्तं तत्पुष्रपध्यरघुताशुभञुत्करमेण? 

षति च । मेप पेपनासिः शपे प्रगनवांशषः इत्यादि । नवमागसं्ाः 
सुभदा इच्युक्तत्वाद् द्वादशांशाः शुभदा इति तकेणीयम् । तथाच 
सारावल्यां - 

“वचर्गोत्तमा नवांशास्तथादिमध्यान्तगाश्राचरेषु । 
सूतेः दुलमुख्यकरा द्रादक्षमागाः स्वराश्याय्याः ॥"' 

इति । मृलत्निकोणानाह-- सिहादयः सूयोत् तरकोणमवनानि भ- 
वन्ति । सिंहस्य रेः प्षेत्रसवं त्रिकोणत्वं च, वृषभस्य चन्द्रस्य उत्वं 

१. कशव्द्ऽध्या)) २. ८५ ४ ख. पाटः. ३. 'ति॥ उचो" ख. `ति प्रवगः 
ग. पाडः, ज, "नि मूल सय, पाडः ५. न्तः क, पाठः, 
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त्रिकोणत्वै च, कन्यायां धस्य कष्रतवमुचचत्व र काण च, इ- 

त्यादि । (ते)षु विशेषमाह विामाभवः 

"मिहे विंशतिरादितो गवि परे सर्वऽशकास्तुङ्गतो 

मेवे दादश पञ्च योषिति परे क्ादधयङ्गे दश्च । 

जे पञ्च घटे तु विंशतिरमीं मृकत्रिकोणहयाः 

सूर्यादिः कमशो ग्रहस्य कथिता; हेषाः स्वरार्थकाः ।+" 

इति । जत्र सिहो हष इति द्वे पदे । अन्यत् समसपू । ने चन्द्राः 

कविस्यभाधान्यञुक्तम् । त्रिकोणभवनानि भवान्ति सृयदेणि वचनात 

निक्ोणराक्नीनां स्वकषत्रेम्यः प्राधान्यं सूचितम् ।। १४ \। 
राशानां प्रदनादिकाखेषयं वेरोषमाह -- 

शोरादयस्तनङ्डस्बसहोत्थवन्धु- 

पुच्रारिपत्निमरणानि शयुमास्पदायाः | 

रिःफार्यमित्युपचयान्यरिफमेलाभ- 
क, 

दुरिचत्कसंितगृहाणि न नियमेके । १५ ॥ 
इति । होरादयः राशयः तजुडडम्बसहोत्यवन्पुुभारिपरिनमर- 

णानि शुभास्पदायाः रिःफार्यमिति भवन्ति । एतैदरोदकशभाैः शरी- 
रिणां भदनजातकेषु समस्तपदाथेधिन्त्येत । ततः सभ्यगतिङ्ञातजन्भ- 

` काकस्यैव जातकफलं चिन्त्य । तथाचोक्तं -- 
““तन्त्े सुपरिद्घाते लप्ने छायाम्बुयन्त्रसंविदिते ।. 

` हराय च सुरूढे नादेषुभौरती बन्ध्या ||" 
इति । भ्रीपतिश्वाह --“श्ेयोऽतर मथमं हि जन्यस्मयश्छायाम्बूयन्तैः 
सृटम्”” इति । अत्र तदः शरीरं, इटुम्बो भरणीयजनः, सहोत्था 
रातरः, बन्धुशब्देन धि मातृपितेमागिनेयादिरुच्यते, पुत्राः आत्मजाः । 
अरिश््देन शङरोगादिरुच्यते, पत्नी भाया, मरणदृब्देन 
चिषङ्रोमपरामवादिरच्यते, शुभशब्देन भाग्यभग र ह वत» धुभरब्दन भाग्यपमादिरुच्यते । भस्पद्- 
षस्दनावङस्वः { जायराब्देन सवोमीष्टागमः । रिःफशचब्देन ११२।- 

. भादिर््यते। इतिरब्देनामी भावा एव सर्वजन्तूनां सर्पदार््ापका र (व १ ति ॥ रानां, २. नन्ति अरिकिमिनख, ग, पाटः. 
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इति श्चितम् । वि पुनद्धिबिधघटक्तं प्रादारभ्याष्टमपयैन्तमैहिकरा- 
शयः, नवेमादारम्येकाद््चपयेन्तं पारत्रिकशारायः, द्राददतमः स्यैषां 
सुदेतदुष्छृतानां धनानां च व्ययमावतान्मोक्षराशिरिति विकेषः । 
अरिकमेलामदुशविकसं ङित्हाणि उपचयानि मन्ति । ठप्रात् षष्ठ 
दशमेकाद्तुतीथराशय उपचयसंजञ। मन्ति, शिष्ठा अपचयराशयः । 
यतस्तत्र स्थिता ग्रहा उपचयकराः । अत्र मतान्तरमाइ--एके उप- 
चयतेवं न नित्यमिति वदन्ति । 

` “अथोपचयसंक्ञा स्यात् त्रिलामरिपुकर्मणाम् । 
न चेद्धन्ति ते दृष्टाः पपिः स्वस्वामिशुभिः ॥ ` 

्ादिगधनवर्नादव्चम् । इदं वराहमिदहिराचायंस्य नाभितरेतम् 
। १५। 

प्रादीनामेव सेक्न्तरोण्याद -- ` द 

कल्यस्वविक्रमशहप्रतिभाक्षतानि 
चित्तात्थरन्धगुरुमानमवन्ययानि । 

रम्राचतुथनिधने चतुरभ्रसंज्ञे 
धून च ससमग्रहं दद्रामक्चमाज्ञा ॥ १६ ॥ 

„ इति । हारादय शृत्यद्ुवतैने । होरादयः कटयादिसंजञाबन्तोऽपि भ- 
वन्ति । छम्ायेकेन पदेनोक्ता अदृश्यभागस्थाः सप्तमादिषडमागा इ्य- 
मागस्था इत्युक्तं भवति । "यायमन्यदुपलभ्य(?) वदेच छोकादि'यु- 
तरत्र वक्ष्यति । तस्मादन्य शाष्घेभ्पोऽप्येतेषां प्याया वेधाः । लग्रा्तु- 
येनिषने चतुरस भवतः । तत्र चतुर्थ जननश्हम् अष्टमं परदततम् ! 
तत्राष्टमराशिः स्वाधिपतिना युक्तशचतुथैरारिर्बलक्षीनभेत् तदा स्वपूरव- 
भवनं परेषां दच्वान्यद् गृहे धनेनादाय तत्र स्थितो भवति । सप्रम- 
गहं शूनं च भवति । दशमक्षमाङ्चा च भवति ॥ १६ ॥ ` 

पुनः प्रकारान्तरेण रभादीनां नामान्तराण्याह - 

कपटककेन्द्रचतुष्टयसंज्ञाः 
ससमलग्रचतुथंखभानाम् । ̀ 

[71 1 1 ` ण न = +> न ० जा ०० 

4. श्याडउ' ग. पाठः. २. "प क. ग. पाठः. . ३. ररमाह' ख. षाठः. ४, 
न्ति । भत्र" य. पाठः. | म ९ 
५ 



विवरणोपेते होराशखे 

नेषु यथाभिहितेषु बलाद्याः 
कीटनराम्बुचराः परावश्च ॥ ६७ ॥ 

ति । सप्षमलग्रचतुैखमानां कण्टककेन्रचतुटयसंजञा भवन्ति । 
म्मादीनां चतुर्ण कण्टकं केन्द्रं चतुष्टयम् इति तिः सा भवन्ति 

अच्र -प्रादिभावानाज्ुभयत् संजञानिदशेन लश्रादि भावानां तत्तत्सक्ग- 
विषयफटं परति प्रत्येकं संजान्तरानपेक्षितया स्वातन्त्य दयोटयते । यस्य 

पुरुषस्य जातकं निरूप्यते, तस्य साक्षात्सम्बान्धनः कल्याद्यो भावाः! 
परम्परया सम्वन्धिनस्तन्वादय. इति विक्ेषय्योतनाय च पृथङ्निर्देशः 

हृतः । त्था -- कस्य: खस्थः । शवातों निरामयः कस्य उह्छाधो 
निगैतो गदरा" इत्यमरः । रोगारोग्यसुखदुःखाच्रनुमवछृदन्तरासा 
कल्यः सः अरथमभावः । स्वम् आत्मनो वसनाकषनादिसम्पाद्कं धनं 
स द्वितीयो भावः । तृतीयो विक्रभः | 'विक्रमस्त्वर्तिशक्तिता' । चतुर्थो 
म् आत्मनो मोजनश्चयनासनाघयधिकरणं मन्दरम् । पञ्चमः प्रतिभा 
तक्तदुचितकायौ का्ैविशेषभतिभानम् । षष्ठमावः क्षतं वातपित्तादि. 
निमित्तो वा अभिघातपतनादिनिमित्तो वा निजागन्तुकमेदाद् द्विविधो 
व्रणः । सप्तममावधित्तोत्थः वनिताभोगामिनिवेश्चः । अष्टमो रन्धभ् 
भाषिव्याध्या्यनिष्टागमः । नवमो गुरः रेहिकपारत्रिकद्चखोपायोप- 
देषा । दक्मो भावो पानधित्तसयुन्तिः। एकादशो भवोऽथांगमः । 
ददो व्ययः अथेग्यय हात यावत् । एते भावा आत्मनः सम्बन्धिनः । 
तन्बादयस्तु परम्परया सम्बन्धिनः । तत्र मातृपित्रञ्युक्कशोणितोद्धव- ` 
स््वगद्र्मांसमेदोस्थिमञ्जाशुह्छस्वरूपः स्वकीयो देहः । तत्रातसमनः 
काषटाम्निवत् सम्बन्धः भसिद्धः स पथमभावः। द्वितीयो मावः इटुम्बं व- 
सनाशनादिमरदानभरणीयो वगेः । तृतीग्रो घाता समानोद्रः । सहो- 
्यकन्देन शरातृसटशा वयस्यादयो गृह्ते । चतुर्थो बन्धुः माुरूपि- 
दन्यादयः । पञ्चमः पत्रः । षष्ठः शुः ।, सपतमः पत्री । अष्टमो मरणं 
पाणवियागतस्था । नवम शमं धमम् । दशममास्पदं शल्ञभिरपरि- 

भवनीयस्थानम् । परादाद ाभयामायच्ययो । दषं तनवादीनां 
१ दीना, २. द्दीनां, ३. म क. पाठः. प "त्र इत्यादि । णपा क. पाटः । 

ए ॥ १९६। 

४. न्धःस'ग, पाठः, ५, 
९, "गस्थानम् । न", ७. "एतेषां? ग. पाठः, 
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परम्परया स्वकायत्वंन सम्बन्धः । एवं परम्परया संम्बन्धवन्ता- 
°न्यजप भावाः शाख्ान्तराक्ता अपि तन्वादिभिः सापर्म्येणोपर- 
यन्ते । तथाहि-- 

लश्ना्याः स्युभावा मूर्तिः कोशो यौधो वाहो मन्ब्रः । 
रतुमागोंऽथायुधमों व्यापारथ प्राप्यपाक्षी ॥ 
मूर्तिरमत्रं म्यं मोज्यं भोजयितरृमाव(् १ उपदंशः 
सचनमन्न सहेयुर् पूतिकथा सयनपपि वि्ब्राया; (?) ॥" 

इत्यादे । तजुशब्देनात्मशषरीरस्वास्थ्यादष्टस्थानमानसम्बन्धासम्बन्ध- 
तत्स्थानद्ृ्टिन्यधोजलाप्तयश्च लक्षिताः । अत्र सप्नमलश्रयोः चतु्थख- 
भयोरेकत्वेऽपि पृथग्भावः छ्ूचितः । सप्रमरग्रयोः कण्टकसंज्ञा, चतथ 
खभयोः केन्द्रस॑ज्ञा । सर्वेषां चतुष्टयसंज्ञां । राशीनां बलाबरनिरूपण- 
प्रकारमाहोत्तराेन- यथाभिहितेषु तेषु सप्तमलगचतथखभेषु कीटनरा- 
म्बुचराः पशवश्च बराद्या भवन्तीति । कीटचब्देन दुष्टजातयो रक्ष्यन्ते 
व्(रध्य १ न्य)महिषषराहादयः । तेषामस्ते सन्ध्यायां बरं भवति । नर- 
शब्देन तद्विपरीतनराः उदये बीयेवन्तः । अम्बुचराधतुर्थे मध्याहे 
वीयंवन्तः शशिभूग्र् च । खरानघ्रतनियमायुषठानहोमादिकं चतुथेभवना- 
द्यम् । चतुथभवनाधिपः स्थिरराशो चेत् स्वश्हस्थः कमौदिकं क- 
रोति, चरराशो विदेशगृहस्थ इति विरेषः। उभयमपि द्रव्यम् .। खं 
दशम, पनां चतुष्पाद्राद्यीनां दश्चमे बरुमिल्युक्तं भवति ॥ १७ ॥ 

केन्द्ान्तराखराशीनां संक्ञमाह - 

केन्द्रात् परं पणपरं परलश्च तद्व- . ` 
दापोष्धिम िवुकमम्बु सुखं च वेरम् । 

जासिन्नमस्तमवनं सुतम चरिकोणं 
मेषूरणं दरममन्न च कमे विद्यात् ।॥ १८ ॥ 

इति । केन्द्रात् परं पणपरं भवति केन्द्रस्यानन्तरो राशिः पणपरः- 
-------~--- -- ~ -- ~~ 

| 

१. ध्युःस्रान्त धमा ग. पाठः. २, तिश्च तथा कथाचे रायनसपि ॥., ३. क्ञा। 

ब, ४. ष्षुस' क, पष्ठः. ५. ¶ति। सप्तमे कौटराशिबेखवान्. प्रे. नरराशिबख्वान् 

चतुर्थे जरुराशेः दरामे चतुष्यद्राशिरिव्युक्तं भवति ॥ १५ \' ख. ग. पाठ | 
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संज्ञो भवति .। तद्वद् आपोष्धिमं तद्वत् प्रत भापो्किमं भवति पण 

परात् परो राधिरापोह्धिमसंज्ञ इत्यर्थः । केन्द्रपणपरापोष्धिमगनग्रहपा 

स्ययोवनवाकावस्थासु फलं वाच्यम् । तथाच मारावन्यां -- 

“केन्द्रात् परं पणपरमापोङ्किमरसक्ञितं तयोः परतः | 

बाख्युवस्थनिरत्वे करमेण फरदा ग्रहास्तेषु ॥' 

इति । केषाजिद् मावानां भरसिद्धानि सज्ञान्तराण्याह -- ेष्मगा्धिः 

हिबुकम् अम्बु सुखं च भवति । अस्तमवनं जामित्रं भवति । मुत 

त्रिकोणं मवति । दशमं मेषूरणं च भवति । अत्र केम च व्रिद्रादू दशमे 

कर्मेति संज्ञामपि विचातं । कमे विद्यादिति शब्देन जानम्य शकि 

विद्यादिति बरचितम् । चकब्दाद् यज्ञादिकमे चिन्तनीयम् ,\ १८ ॥ 

 नमनरुमाद -- | | 

होरा स्वामिशर्वीक्षितयुता नान्ये क्योत्किटा 
केन्द्रस्था दिपदादयोऽहि निचि च प्रास ख सन्ध्याद्वये 

पू्वौ्धे विषयादयः कूतथणा मानं पतीपं ननो 

दुशित्के सहजं तपश्च नवमं त्यायं चधिक्रोणं च नन् ॥ 
` इति । स्वामिगुरन्ञवीक्षितयुता होरा वीयतस्किरा भवति म्ाभिना 

गुरुणा बुधेन च वीक्षिता युता वा होरा वीर्योत्कटा भवति । भन्यै- 
नेच अन्यैः स्वामिगुरुुधेतरेः । अ्रान्यद्रब्देन पापग्रहा गृह्यन्ते | तप्र 
गुरुज्ञौ भावबृद्धिकरौ । अर्कस्य भावानां क्त्वं तजुकृटुम्बादिभा्रर- 
ष्णत्वम् । चन्द्रोऽपि बरिष्ठ भाववृद्धिक(रः) क्षीणशेत् प्रकरृतिवदनवगन- 
योककरः । शुक्रः सर्वत्र ओदानसनयफलदः ईक्षणभावनादाङषच । तथा 
चोक्तं -- | 

“यो यो भावः स्वामिच््टो युतोवा 
सोम्यैवं स्यात् तस्य तस्याभिषृद्धिः । 

पपिरेवं तस्य भावस्य हानि- 
` निर्देष्टव्या जन्मिनां पृच्छतां वा ॥"' 

-श्वादिमावनाथाः सवधोत षष्रिःफगा नेशः” इत्यादि च वषि 
१. थैः 1 केषाः, 6 ८ 1 | 

+ "~~ ~ ० 

(4 

केष ॥ ̂ | (0. । १, त् ॥१८॥ ३. ^! फु स, ५, पादः 



प्रथमोऽध्यायः । २९ 
न्तनीयम् }. केन्द्रस्था रारायो बीर्योतकया इति शेषः । अत एव पणप- 
रस्थाः मध्यमला आपोड्किमस्था हीनबला इति च. द्रष्व्यम् .। तथा 
पादरायणः - . | र ८. + 

“(केन्द्रस्था स्युरतिवला मध्यबसाः पणपराभिता ज्ञेयाः । 
आपो्धिमगाः स्वे हीनबरा रायः कथिता; ||" 

इति । द्विपदादयः अदि निश्चि च सन्ध्याद्ये भाने च वीरयोटा भ- बन्ति  दविादराशयः अवि चतुप्याद्राशयो रात्रौ कीटराशयः ूसनध्या- 
याम् अपरसन्ध्यायां च बार्योत्कटा मवन्तीत्यथेः । अत्र कीटशब्देन 
वृथिकमीनभकरान्त्याध उक्ताः । पूर्वा मेषादिषदफे विषयादयः पश्च 
पद् सप्त अष्ट नव दश च संख्याः कृतगुणाः चतुगणाः मानं राशषिभ- 
माणं भवतीति शेषः । तत उत्तरार्धे तुखादिषय्के मरतीपं भतिलोमेन 
दादयो विषयान्ताः संस्याश्रतुगुंणाः परमाणं मवति । ततो मीनमेष- 
योर्विशातिः पमाणं, वृषभङ्म्भयोशवतर्विंशतिरित्या युक्तं भवति । हस्व- 
दीषोदिपरिङ्ञाने अस्य प्रमाणस्योपयोगः, नोदयल्रादौ । सहजं दु- 
चित्कं भवति, नवमं तपश्च भवतीति शेषः। तत् अयाचं त्रिकोणं च 
नवमस्य त्रित्रिकोणमिति संज्ञप्यस्तीति यावत । अभ्र नवभस्थानं बि- 
ोषतधिन्तनीयमिति शछचितम् । तथाचोक्तं -“सर्वमपहाय चिन्तय 
भाग्यक्ष पाणिनां विशेषेण” इति ॥ १९ ॥ ` 

रानां वर्णानाहद-- ` | । | 

रक्तः श्वेतः श्चुकलनुनिसः पारो धू्रपाण्डु- 
शिच्रः कृष्णः कनकसदरः पिङ्लः कर्बुरश्च । ` 

वधुः स्वच्छः प्रथममवनायेषु वणाः वत्वं 
स्वेशाश्ास्यं दिनकरयुताद् भाद् दितीयं च वेति; ॥ 
इति । मेषो रक्तः वृषः शेतः मिथुनः चुकतनुनिभः हरित इ~ 

त्यादि । प्रथममभवनाचयेषु मेषादिराशिषु वणोः रक्तादय इति सम्बन्धः । 
पत्वं स्वेशाशाख्यं पुवत्वै दिक्परवणत्वं स्वेशाशाख्यं रा्ीश्वरैस्य दि- 
गार्यम् । ग्रहदिशः रागाद्या" इति वक्ष्यन्ते । ततो मेषराशेः दक्षिणश्च 

१. थः । पू २. त्॥ १९॥* स. ग. पाठः. ३. शेवः ग, पाठः भश्ुवर्णः 
मे, ५, ^रदि' क. पाठः. | ४. 
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 , । स्वजन्मरप्राशिः प्रश्नराशिवां यदिक्वो भवति तां दिकं 

गनौ शजानिरण रिपून् जयति । तथाच सारावस्यां -- 

८भवनाधिवतिदिश्चातः एव इति यवनैः प्रयनतः प्रोक्तम् । 

तन्प्लवगो विनिहन्यादचिरेण महीपतिः शचरून् ॥' , 

इनि । दिनकरयुताद् माद् द्वितीयं वसि च भवति । द्वादशं बासीति 

चकागत् धन्यते । एवं राशीनां निसगभवाः ग्रहभवाः समयभवाचच 

विक्रा उक्ताः ॥ २० ॥ | 
दति दौराविवरण रारिपरभेदः -प्रथमोऽध्यायः ॥ 

अथ दितीयोऽध्यायः। 
भध प्रह्यपपं नामरूपादिकं विवक्षुः प्रथसं मेषादिराश्यवयतिना काल्पुसुपरम स 

म्बन ता कूःतिकाडितिनाद - । | 

कालात्मा दिनक्रन्मनस्तुहिनयः सत्वं कुजो ज्ञो वचा 
जीवो सानस्नुसवे सित मदनो दुःखं दिनेशात्मजः | 

राजानौ रविहीतग् क्षितिसुतो नेता मारो व॒धः 
श्ररिदोनवप्रजितञ् सचिवौ परेष्यः सहस्रांशाजः ॥ १ ॥ 

इति । दिनकृत् कालात्मा कारंपुरुषस्यात्मा आत्मरब्देन देहा- 
धिष्ठिता जीवात्मोच्यते । तुहिनगुः मनः चन्द्रोऽन्तःकरणम् । जः 
मस्म । न््वरब्देनात्र “अविकारकरं स्वं व्यसनाभ्युदयागमे इ- यक युणोऽभिषीयते । वीर्यमिति यावत् । ज्ञः वचः वागिन्द्ियम् । 
ओषः ब्ञानसुखे ज्ञानं सुखं च । सित शुक्रोऽपि जञानसुखे, किन्तु 
मदनः कामात्मकथ । दिनेशात्मजः दुःखम् । आत्मादिभूतेषुं हेषु 
, ०चन्सु जातस्य पृरुपस्यात्मादयोऽपि बलिनो भवन्ति, दुररेषु दु- धैला भवन्ति । आत्मभूतस्य दिनकृतो बलधन्च जातस्पात्मप्रभावो ` 
आवत, मनाभूतस्य चन्द्रस्य बलवत्त्वे मनःप्रभावो जायते, ग्रभावादेव मबशमवेसिद्धिः । आत्ममनसोरितरेतराश्रयत्वात् र्याचन्द्रमसोरेकस्य 
भलबश्ादितरस्य बरसिद्धिः । तथाच संहितायाम् ` 

--"-------~-~~---~- न - १. ष्दि। दिनि, २. न्धमाद" ख. ग, पाठः, ३ स ` .रुस्याः.क* पाठः. 
° "पविद्नाम एव इति न (= ज ति मुद्वितसारावखीपाटः, , क 



द्वितीयोऽध्यायः । २१ 
“आत्मा सहैति. मनसा मन इन्द्रियेण 

स्वार्थेन चेन्द्रियगणः क्रम एवमेषः । 
एष शीघ्रः (१ । ̀  

योगोऽयमेव मनसः किमगम्यमस्ति 
यस्मिन् मनो व्रजति तत्र गतोऽयमात्मा ॥" 

इति । अत्र दिनशेदादयः क्रमेण कथिताः । तेन किञ्चित् प्रयोजनं 
विद्यते दिनयामाधिपत्यविज्ञानम् । तथाचोक्तं - | | 

ग्रहा बारनाथादयो वासरस्य 
(सृ ! प्र) माणाष्टमागाधिनाथाः क्रमेण । 

तथा यामरवत्याश्च तत्पश्चमा्या 
य आद्यांशनाथः स एवाष्टमस्य ।।'' | 

दिनेश्चात्मन इति दिनेशशब्देन अन्त्यांशस्य वरिेशाधिपत्ययुक्तमू । 
दुःखस्वरूपस्य शनेयौमास्मना विद्यमानस्य गुलिकस्यापि दुःखत्वं 
घचितम् । मनस्त॒हिनगुरिति पुरुषस्य मनःप्राधान्येन सर्वप्रषर्तिर- 
इयते । तस्माचन्द्रवलक्षयऽन्यग्र हेन ? हैन) किथित् प्रयोजनं विद्यते । 
तथाचोक्तं --. ` | ४ 9 

` “चन्द्रा बखयुक्तो इनादयः प्रोक्तमाग॑बरहीनाः । 
शुभफर्दास्ते सर्वे दशा योगेषु सशिन्त्याः ॥'" 

इति । किन्तु जन्मानि वरवदृग्ररैरेत एव मावा आत्मादयः शुभा भ- 
बन्ति, दुषैरेदमैलाः, सौरस्य?) विपरीतम् । तथाच सारावल्याम् - 

“आत्मादयो गगनगेवेठिभिबेरवत्तराः । 
दुबेलेदुषेला ज्ञेया विपरीतं शनेः स्मृतम् ॥” | 

इति । रविशीतगू राजानौ । रविः . राजा, चन्द्रो राज्ञी । क्षितिसुतो 
नेता दण्डनायकः) बुधः मारः । सरि; दानवपूजितश्च सचिवौ । जीवः 
कायैसचिवः, शक्रो नम॑सचिव इति विरेषः । सहसांश्चजः प्रेष्यः कि 
कुरः । जन्मकाले यो ग्रहो बलवान् जातंस्तत्समानरूपो भवतीति । रा- 
जानौ रविक्षीतग् इत्यनेनान्यदपि छ चितं --दिनपतिर्निशापतिशव द्रा 
द्ररारीनामाधिपौ । तत्र रषिः (न्धशस्व)स्थानाव् पिंहादारभ्य कमात 
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पृदाश्यधिपतिः। तत्र चन्द्रः (सव) स्थानादारभ्योत्तमेण पदाश्यपिपतिः। 
रविचन्द्राभ्यां दत्तमेव कजादीनां रास्याधिपत्यम् । इम।रभूतस्य बृधस्य 
रविणा खस्थानाद् धनस्थानं दत्तं, पराक्रमसयिवस्य शुक्रस्य तृतीयं 

पराक्रमस्थानं दत्तम् । सेनापतेः भस्य बन्धुस्थानम् । ृ द्धिसचिवम्य 

गुरो्ुद्धिस्थानम् । प्रेष्यस्य शनेः परष्यस्थानं प्रं दत्तम् । एवं नन्द्रण 
वयुतरमगणनया धनादिस्थानानि दत्तानि इति । तथाच साग 

वर्यां -- 
“्रादशचमण्डलमगणस्तस्याथे १४) सिहतो रविनीधः । 
ककेटकात् प्रतिलोमं 'शकभृदथा(स्या १ न्येऽपि ताना । 
भानोर्ं विहगे; शुरास्तेजसिनश्च साहसिकाः । 
शधिनो मृदवः सोम्याः सोभाग्ययुताः प्रजायन्ते ।।" 

इति ॥ १॥ | 
अधुना व्यवहारार्थं परदाणां संज्ञां कतुक्रामः शालिनीमाह ~ 

हेखिः सूथशखन्द्रमाः शीतरदिम- 
हेमा विद् ज्ञो बोधनशेन्दुपु्रः। 

` "आरो वक्रः भूरर चाषनेयः 
कोणो मन्दः सूयेपुोऽसितश ॥ २ ॥ 

इति । घरयो हेशिः । शीतरद्मिः चन्द्रमाः । इन्दुपत्रः हैया बिद् 
ज्ञः मोधनश्व, बुधस्य चत्वारि नामान्युक्तानि । आवनेयः भारः बकः 
कूरद्द् च, कुजस्य त्रीणि नामान्युक्तानि । धेपुत्रः कोणः बन्द: 
असितश, मन्दस्य ब्रीप्युक्तानि । २ ॥ 

अधुना गरुशकराहुकेवुनां #⁄संञास्तिलकेनाह् - ~ 

जीवोऽङ्गिराः ुरशरुषैचसांपनिर्योक 
छकरा शखसतः सित आस्फुजिश् । 

`  र्हस्तमाऽशुरद्रश्च रिखीति केतुः 
पयोयमन्यहपलभ्य वदे लोकात् ॥ ३ ॥ 

इति । जीव इति गुणवचनं जीवनप्रदत्वाद् ।. अङ्गिरा इत्यनेन विरिष्टगोत्रजात इति । सुरुरुरिन्यनेनागन्याधानायश्ेषप्यनताना 
> वसन्तविक्केनेत्य्ः । ̀ ̀ 
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कतूनायुपदेषटलय॒क्तम् । वचसां पतिरित्यनेन शाखव्याल्यानादिव्य- 
बहारपटत्व छचितम्। ज्योक् एतानि गुरोयणनामधेयानि । शुक्र भगु 
भुतः सित आस्फुजित् च एतानि श््रस्य गुणनामधेयानि । राहुः 
तम अगुः असुरथ, राहोस्री्युक्तानि । केतुः शिखीति केतोः धिखी- 
त्यकं नामोक्तम् । अनुक्तानां नाशनं ्राहमत्वमाह चतुर्थपादेन -- 
अ(न्यत् {न्यं ) पयायं च रोकादुपरमभ्य वदेत् ॥ ३ ॥ ` 

शधन प्रदवणोन् वक्तुकामः शालिनीमाह -- 

रक्तद्यामो भास्करो गौर इन्दु. 
` नोत्युचाङ्ो रक्तगौरश्च वक्रः । 

दूवोदयामो क्षो गुरुगैरगाच्रः 
इयामः छयुको सास्करिः कृष्णदेहः ॥ ४ ॥ 

_ इति । भास्करः रक्तश्यामः भवति, उने रक्तः नीचे इयामः। 
इन्दुर्गोरः धवलप्रायरक्तः । वक्रो नात्युाङ्गः रक्तगौरश्च नातिदीर्धाङ्गः 
उचवे रक्तः नीचे गोरः । ज्ञः दूर्वावणैः । गुरुगौरगात्रः पीतगावरः । 
'गोरोऽरुणे सिते पीतः इत्यमरः । शकरः स्यामः । भास्करिः दृष्णदेहैः 
टृष्णवणेः । वणेज्ञानप्रयोजने सवेग्रहेषु॒थो बलबांस्तदरणस्तत्कासे 
जातो भवति । प्रभकाठे चोरादेरपि ॥ ४ ॥ 
 . अश्ना प्रहाणां वेणस्वाम्यं प्रहदेवताश्च दिवस्वाम्यं सौम्यपापत्वं च रादूरविक्रीडि- 
तेनाद- | 

वणोस्ताञ्रसितातिरक्तहरितव्यापीतचिन्रासितां 
 वहथस्न्वभ्रिजकेदाचेन्द्र दाचिकाः सूर्यादिनाथाः कभात्। 
परागा रविद्युक्रलोहिततमस्सौरेन्दुवित्सूरयः 

क्षीणेन्द्केमरहीसुताकेतनयाः पापा बुधस्नैयुतः ॥ ५॥ 
इति । क्रमात् घयोदिनाथाः वणाः ताग्रसितातिरक्तहरितव्या- 

पीतचित्रासिता इत्यन्वयः,। तत्रे ताभ्रवण॑स्य नाथः धर्मः, सितस्य 
श्रेतवणस्य नाथशन्द्रः, अतिरक्तस्य रोहितस्याङ्गारकः, हरितस्य शु 
कवगेस्य बुधः, व्यापीतस्य हरिद्रावणैस्य जीवः, चित्रो नानावर्ण 

` 3. ष्हः॥४॥ एवं ग्रहाणां निजशरीरवर्णाजुक्वा तद्धिदेवतानां वणांनाह--, 
२ च्छः इत्यादि व्रटन्यम् । व्यापीतं विरेषेणापीतम् । वह ख. ग. पाठः, | ॐ ॥ 
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लस्य छक्र, असितस्य शानैशरः । बलवति शरदे हतनष्टादिद्रन्यवणे- 
हानं जन्मनि प्र्रकाठे चोक्तद्रव्यलामः । अन्यथा हानिः । ग्रह 
पूजायां तद्रणकुसुमपूजा | वह््यम्ब्वग्निजकेरावेन्द्र्चिकाः करमेण प्र 

यौदिनाथा मवन्ति । अत्र घयादीनां नाथा इति सम्बन्धः । आदि 
त्यस्य वहिर्देवता, चन्द्रस्य अम्बु जलं दवता, कुजस्य अभ्रिजः सुत 
ह्यः, बुधस्य विष्णुः, गुरोरिनद्रः । इदि परमैश्वयं' श्यस्माद्धतोनि- 
प्यन्नेन परमेश्वर उच्यते । शुक्रस्य शची । शचीराब्येन शक्तिनिश्चेष- 
बाचकंन शक्तिसामान्यटक्षणमाया मृटम्रकृतिरुच्यते । शनेः कः 
बह्म । अत्रायं विरेषः--वदहिसब्देनाभिश्च रद्रथ पिवश्षितो । चन्द्रस्या- 
म्न्वित्युक्तत्वाद् धाराशङ्खाभिषेकादि । तत्र कूरक्षत्र हरपूजा श्युभक्ष्र 
विष्णुपूजा युग्मराश्यो दुगा इति विशेषः । अगिज इत्यत्र स्थिरे यदि 
गृहे पष्ठ्यादिपूजा, चरे यदि स्कन्दारये । केशव इत्यनेन ्रवणपूजा- 
दिकम् । इन्द्र इत्यनेनायुष्मत्यादिद्बाहोमपयेन्तं कर्मोक्तं , विप्रपूजा- 
दिकं च । जीवस्यापि कूर हरपूजा शुभक्षेत्रे वैष्णवपूना युग्मे दगा 
शूरे युग्मे काली चेति । शचीत्यनेन बलदीनः शुको महायक्षीवाघरु- 
षवयादीनामधिदेवता । क इत्यनेन बाह्मणानां म्ेष्यजनानाम् अन्य- 
देवतानां च ग्रहणम् । तत्र गणहोमादिकं कन्यम् । अत्र प्रयोजनं 
्रहपूजायां अहोक्तदेवतापूजा, तथाच चोराणां नामानयने बलववू- 
्होक्तदेवपयांयनाम, तथाच यात्राया ग्रहदेवतां सम्पूज्य तदिदं या- 
धाव् इति । रविशुक्ररोहिततमःसेरेन्दुषित्छ्रयः प्रागा्याः। प्रागावीनां 
दिवां नाथा इतिं कोष । अव पान्तरमाह क्वष्णीये -- 

, . आदक्िष्येन दिंक्षः प्रागाच्याः करिपताश्चान्यैः ॥ 
अयं पक्षो नषु्टादिषु ग्रामः । एतदाचारयस्य नाभिप्रेतम् । प्रयो- 
जनं कन्दरस्थे ग्रहे प्रतिकागृहे दारान हतनष्टादिषुं चोरादेगमनं 

| षो शीणन्द्रकमहीसुताकतनयाः पापा भवन्ति पायफलद्वकाः | 
~~~ इष । शीणेन्ुः, “अमावास्माचतुश्योः कषीणकन्द्रो न 

ज कनिकरननकन-  ५ नथकजवेनननयनोनयोषयो › 
. ^. ` - 

ः १ न्दः; छकस्य रची, रानेः' क. ख.पाठः, ३, शा। रवि" ग, भः, 0 
५ ५ ५ + 4 

३. नत. ॥ शीः ख. गः पारः. `: 
ब् 
मेषः 
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सवेदा'” इति चन्द्रस्यापरपश्षावसान एव पापतवम् । अत एवाक्षीण- 
चन्द्रः केवलः छभयुतशच बुधो गुरुदयकौ च शुभा इत्यक्त भवति । ` 
आदित्यस्य स्वोचादिषु ऋूरत्वमेव न पापत्वम् । अत्र चन्द्रस्य क्षी- 
(णत्वे प्रापफरदत्वं न स्वतो जायते । चन्द्रस्य क्षीणतवे अन्ये ग्रहाः 
स्थानवलादिवरवन्तोऽपि षिवला भवन्ति । तस्मात् सर्व गहाः श्चभानि 
न दुः । तेन हि क्षीणचन्द्रस्य पापतवम् । चन्द्रादप्यर्कस्य पापल, 
तस्मादपि कुजस्य, तस्मादपि शनेः । रविनौ तु वद्िभूतस्वरूपौ 
्त्रडलाधिपो च । तथापि रवेः सच्चगुणत्वादत्यन्तं पापत्वं न बि- 
दयते । जस्य तमोमयत्वाद् पापत्वशच्यते । दनेस्तु तमोमयत्वादन्त्य- 
नातित्वाद् वायुमयत्वाद् दुःखमयत्वा्च इजादपि पापत्वं जायते। 
यचनपक्षे सेः शूरत्वं इजयन्योः पापत्वामिति विशेषः । तथाच त- 
दाक्यं-- . .. | ४ | | 
- “करूरग्रहोऽकंः कुजघ्र्थजो त॒ पायौ शमाः शुक्ररयाङ्जीवाः". । 

इति । अस्य प्रयोजनं त॒ शुभग्रहैः पापग्रहेश्च बलयुतैः फलभेद उ- 
च्यते । तथाच सारावत्याम्- | 

. . “आचारस्द्यभशोचयुताः सुरुपा- 
 -.. ... .. स्तेजस्विनः कृतविदो द्विनदेवभक्ताः। . 
. .- .. सेगवस्रगन्धजलभूषणसम्परियाश्च . 

सौम्यग्रहवैलयुतेः पुरूषा मवन्ति ॥ ` 
छन्धाः इकमेनिरता निजकार्यनिष्ठाः 

साधुद्विषः सकरुहाश्च तमोभिभूताः। 
भूराः सदा वरता मलिनाः कृतघ्राः 

पापग्रहेवेरयुतैः पिशनाः इरया ॥ ` 
इति ॥५॥ ~ ` ` 7 ` 

अधुना ् रहाणां भ्रकृत्यादीनौपच्छन्दसिकेनाह -- ` 
 इघसयेखतौ नदुसकाख्यौ ` ‰ -. - ̀ ` ` 

` _ सचिश्चक्ो युवती नरास्तु ब्रोषाः। ` ` ` 
रिखिश्रखपयोमरद्रणानां - ` 

वशिनो भुमिसुतादयः कमेण ॥ ६ ॥ 
` १. प्ति । पापहा पापफलसूचकलाद् पका स्वन म् पाप्रफलसूचकत्वात्् प१ा इत्युच्यन्ते ॥. ५ ॥ २. “एवे 

 श्रीतपुसकन्यञ्जकवात् तथाप्युच्यन्ते (2) -- बुधः ख, ग, पार ६ 
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इति । बुषदर्यसुतौ नपुंसकाखयो भवतः । शरिश्युक्रौ युवती 

मवतः । देषास्तु नरा भवन्ति । अत्र उत्त थमं सीनिर्दशाद् बुः ख्ीनपुसकमिति शनिः एननपंसकमिति च सिध्यति ।  अत्राधंविदोषां 
ध्वन्यते दोषा रविङृनगुरषः पुरषाः । तेषां मध्येऽ पिता कृजो 
भराता गुरुः सुत इति। तथा शशि्क्रौ युवती । शशी अ भायां 
इति । भूमिदुतादयः कमेण शिखिभूखपयोमरुद्रणानां घरि भवन्ति 
गणरब्दः पादपूरणाथं इति केनचिद् व्याख्यातम् । तदसत् । यतोऽध- 
बहुलं स्वल्यं शासष्ठवं प्रारभ इत्युक्तवताचार्येण न केवकं पादपूरणा- 
थेमयं शब्दः प्रयुक्त इति प्रतिभाति । तस्मादयमर्थोऽत्र गम्ते--गण- 
शब्दः प्रत्येकं योजनीयः । रिखिगणस्तावद् वदिरूपचकुरिन्धियषा- 
दन्यानमनोमयकोशाः। भूगणस्तु एथिवीगन्धघाणेन्दियोपस्थग्राणाभ- 
मयकोशाः। खगणो हाकाशरब्दशरोतरन्द्रियवाक्समानानन्दमयकोशाः | 
पयोगणः ख्वत्रसरसनेन्दरियपा्बपानप्राणमयकोशाः। मरुहणो षायु- 
स्यशेतवगिन्द्रयपाण्ुदानविज्ञानमयकोशाः । पएवषपवेश्चसिद्धोऽ्ः । मेषादिराजीनामपि स्वामिग्रहोक्तान्येष भूतानीत्यवगन्तध्यं, राशीनां भूतानुपदेशाद् । नन्वादित्यचन्द्रयोः कस्मानोक्तम् । उच्यते । तयोः पूवमेोक्तं बह्चर्न्विति तावेव प्रसिद्धौ । प्रयोजनं “छायां महाभृत- तां च सर्येऽभिव्यज्ञयन्ति खदशामवाप्य"” इति वक्ष्यति । तेत्र जल- षने वपरस चास्य विनियोगः ॥ ६ ॥ 

अधुना प्रहाणां ब्रह्मणादिवर्णाीधिपदयं चोपजातिकधाद --- 
विप्रादितः छ्ुक्रू कुजाकों 

चारी वषञ्चत्यसितोऽन्तराणाभ् । चन्द्राकजीवा क्सितौ ङुजाकीं 
यथाक्रमं सत्वरजस्तमांति ॥ ७ ॥ 

इति। शुकरगुरु इनाकं शी बुधश्च विग्रादितो, पणोनामाधिपतय श यर पम इना धवय, यवी प्रः १.. ति । तयानन्तं -- ध्वन्रुकौ लिभौ हेयाविनदुजः सनतत जनक कृ जजीवाको रविजः यन्नपुंसकः ॥ इध । भूमिम, २, म | 0 | म ख्थः॥ ६ ॥ व" ख. ग, पाडः, 
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इति । असितः अन्तराणाम्, अधिपतिरिति शेषः । अन्तरा अनुरोमभ्र- 
तिखोमाः । अन्तरशब्देन विग्र्षत्रियवश्यर् द्रसङ्करवर्णेषु समीपमरेष्यत्व- 
सुच्यते । उचादिस्थो विप्रक्षत्रियसङ्करबर्ण जाः देवपार्पदा(दीन् ? दयः) | 
मध्यबले क्षत्रियवर्ययोः सङ्करजाः फष्ठातप्रभृतयः । नीचारिस्थः दसै- 
अरः श द्रान्तभूतजनाशण्डालादयः । राहृश्चिखिनोरपि तथेव ! शशी 
षश्च वेश्याधिपो । शनिः सु द्राभिपतिरिति केचित् । तथाच छ 
ष्णीये - | 

“चित्रौ भृगुनन्द्रगुरु कषत्रियभावो दिवाकरेर्वीजौ । 
वेष्या बुधचन्द्रमसो शनेश्वरः ग द्रसमङ्रङ्त् ।।" 

„ इति । शुक्रयुरू इस्यत्र शुक्रो मध्यमन्राह्मणः । गुररत्तमघराद्मणः। राि- 
ग्हसंबन्धवराच्छेषम् । ङुजाकावित्यघायं न्यायो द्रएव्यः । कुजो माण्ड- 
लिकः रविः सवेभायः | सामादयुपायचतुषट(यजन  याधिपत्यमप्योनेन 
घचितम् । शुक्रगुवोर्विग्रत्वात् सामाधिपत्यमृष्यम् । कुजाकयोः कषश्रिया- 
धिपत्वाद् दण्डाधिपत्यमवगन्तच्यम् । शशिने वैश्यत्वाद् दानाधिषद्यं 
ज्ञेयम् । बुधशन्योरन्त्यवरणाधिपत्वाद् भेदाधिपत्यं वेदम् । तथाच 
सङ्घामविजये - 

““सान्नो गृषवङ्धिरसो दण्डाधीक्षो दियाकरोवीजौ । 
दानाधिषः शश्चाङो भेदस्य बुधाकंपुत्रौ च|” 

इति । ग्रहाणां द्विपद चतुष्पद पक्षिसरीद्धपत्यमप्यनेन द्चितम् । विभ्रश्- 
म्देन द्विपात्मवरो हि बाह्मणननः। शुक्रगुरू हिपदा दनाय चतष्पदौ, 
सशी सरीपः, बुषासितो पक्षिणा इति । तथाच इृष्णीये - 

““घयोत्मजेन्दुषुतरौ पश्षिसिमानौ सरीघुपशन्द्रः । 
द्विपदौ भ्रगुदेवगुरू चतुष्पदौ भूमिपूत्राकों ।।" 

प्रयोजनं इतनषटादिषु प्रह्वलाचोरादीनां अरहोक्तवर्णग्रभवः । एवयुय- 
घाते तद्रणोपयातः । चन्द्राकंनीवाः ज्ञसितौ इजा यथाक्रमं स्तर. 
नस्तमांसि भवन्ति । चन्द्राकंजीवाः सच्वगुणद्यचकाः 

““सालतिकं शाचमास्तिक्यं शुभैकमैरतिमतिः }" 
। "माः । सश््राक्रग तन स. पराः, २, ग क, ग, पाद; 
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जञसितौ.रजोगुणद्रचको , 
“राजसं बहुभाषित्वं मानङ्रदम्भमत्सराः। 

तमोगुणघ्चको 
म “^तामसं भयमज्ञानं निद्रारस्यं षिषादिती"' 
इति । यस्मिन् अरे बरूबति जातस्तद्गुणस्व भावो भवति। पू्वपाभिषितं 
स्त्वं ज इति तच्न्द्राकजीवाः पुनः किमित्यक्तम् । उच्यते । इह 
गुणवचनः सच्चशब्दः, तत्र शोयंपयांयः, यत् सिहादीनामम्यस्ति । 
तथाच - 

“(एकाकिनि बनवासिन्यराजरक्ष्मण्यनीतिनाङ्खन्ने ! 
सत््वोच्छति मृगयतो राजशब्दः परिणमति (१ ॥” 

अथ गुणस्वस्पं-- 

“यः सात्तिकस्तस्य दया स्थिरत्वं 
सत्याजवं ब्राह्मणदेवभक्तिः 

रजोधिकरः कान्यकरक्रतुस्ी- 
 . संसक्तचित्तः पुरुषोऽतिशूरः ॥ 
 तमोधिको बश्चयिता परेषां 

मूर्खोऽलसः कोधपरोऽतिनिद्रः 
ररोणेमिशयुणस्वभावा । 

| भवन्ति सर्वेऽपि सरीरभाजः ॥" [र 
इति । अथवा यस्य पिक्धशि रवि तद्गुणप्रषानः पुङ्े भबदि। 
तथाच स्ह्पनातके - 

“सत्वं रजस्तमो. वा निशांशे यस्य भास्करस्ताषटक् |" 
इति ॥७॥ . `` | (सि 

गवना चनद्रकंयोः सूपं तोटोकेना(?)६-- 

ज्ञश्च शकती ------~ शद शडुवाद् शमदङ् ॥ ८ ॥ 
1" ता॥५॥, ३, साभि छोकरैभ्रेहाणां रूपमाह ~~, ख. ग, पाड 
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इति । सविता एवंबिधगुणो भवति । मधुषिङ्गख्क् मधुवसि- 
कगे दशो यस्य स तथा । चतुरश्रतनुः तिर्यक्परसारितथजय॒गलप्रमा- 
णदेध्ययुक्तशचसीर इत्यर्थः । पित्तग्रृतिः 

“पिततं वद्िवेहधिजं वा यदस्मात् पित्तोद्रिक्तस्तीव्ष्णो बुयुशचः" 
इ्त्यादक्तणणयुक्तशरीरः । अर्पकचंच । पुनभौवफराध्याये शूरः 
स्तन्ध' इति वक्ष्यति । तदनेन योज्यम् । व्याधिग्रभोपयोगाथमन्योऽ्थो 
ध्वन्यते । मधुपिङ्खटगिति नयनयिकलः अल्पकचः नष्टकचः पित्त- 
प्रतिः पित्तप्रधानदाहोष्णज्वरादयः ८१) इत्यादि । तयुवृत्ततयुरिति। 
श्षी तयुषृत्ततयुभेवति । हस्ववतुरुदेहः बहुवातकफः वातश्चेष्ममिश्र- 
प्रकतिरित्यथेः । प्राज्ञः विद्धान् । मृदुवाम् अतीष्णवचनः । श्रुभदक् 
सोभननेत्रः । मथुषिङ्गलदक् छभदग् इत्याभ्यां विशेषणाभ्यां चन्द्रा 
योनेत्रगताधिशेषव्यञ्जकत्वं चोत्यते ॥ ८ ॥ 

कूरटक् तरुणसमूर्तिरुदारः 
पेसिकः सुचपलः क्रहामध्यः 

श्छिष्टवाम् सनलहास्थसचिज्तः 
पित्तमारुतकफपक्रलिखं ॥ ९ ॥ 

डज एवं विधगुणो भवति । शूरदक् तरुणमूृतिः तरुणवयसि 
फलभदत्वं चोत्यते । उदारः दाता कीर्षिभिय इत्यथः । वैत्तिकः अभि- 
यत्वात् पिचपरधान इत्यथः । सुचपलः पेथरहितः । ङृशमध्यः मध्ये 
टश; दशेनीयः । करं पर्यतीति शररदक् । अनेन नाभ्ना निर्देशात् 
प्राणिवधरुच्िरिति योत्यते । अथवा करा दगस्येति इजदषटेरद्युभत्व 
चितम् । तथाच सारावल्यां-- | 

““इस्वेः पिङ्गलरोचनो दटवपुदीप्रापरिकान्तिश्चरो 
मनज्जावानर्णास्बरः पटुतरः शूर निष्पञवाक् । 

हिंसः कुञ्चितदीपकेशचतरुणः पित्तात्पकस्तामस- 
अण्डः साहसिको विधातंङ्घश्चलः सरक्षणोरुः ङजः ॥।" 

इति । इ एवंगुणः, श्ि्टवाक् शिष्टा शेषवती वाग् यस्य स तथा । 
0 1 1 1 ए 11 

१, "चः हल्पकेदाः । दादी" ख. ग, पाटः. २, व । ति । कु" क. पाठः. ३. क्ते । 
ङ्ख |` १ \ पद्ध $ 
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व्यङ्कधप्रधानवचन इति यावत् । चततहास्यरुचिः हास्यरसङश्रः । 

पि्तमारुूतकगर्तिश् भूम्यात्मकल्वाद् भूमेश्च शब्दस्पशरूपरसगन्ध- 

गुणात्मकत्वात् पननिपातप्रृतिरित्यथः । अत एव योगवाही 
च म 

बति ॥९ ॥ 
जीवड्क्रयोः स्वरूपं वंरास्थनाह -- 

बृहत्तनुः पिङ्गल मूधेजेक्षणो 
बृहस्पतिः श्रेष्टमतिः कफात्मकः । 

श्रशुः सखी कान्तवपुः सुलोचनः, 

कफानिलात्मासिततवक्रसूधेजः ॥ १० ॥ 
इति । बृहस्पतिरेवणणो भवति । बृरहत्तयुः स्थूखकायः । पिङ्गल- 

मूैे्णः पिङ्गलकः पिङ्गरनेत्रश्च । काचनेत्र इत्यन्यत्र पठ्यते । ने- 
तरविकारयुक्त इत्यथः । श्रेष्ठमतिः मतिः शा्नोपस्छरता बुद्धिः विशिष्ट 

ुदिरिव्यथः । कफात्मकः शेष्मपधानः । तथाच सारावल्याम्-- 

““ईषतियङ्गलरोवनः श्वुतिपरः सिंहाब्दनादः स्थिरः 
सच्छाद्यः सुबिद्छुदकाश्चनवपुः पीनोन्तोरःस्थटः । 

हस्वो धर्मपरः सुनीतिनिपुणो बद्रोतकटाक्षः क्षमी ` 
व्यापीताम्बरभृत् कफात्मकतनुर्मेदःप्रधानो गुरुः ॥” 

इति । यृगुरेवयणः । खखी भोगधधानः । कान्तवपुः कमनीयशरीरः | 
सुखोचनः शेभननेत्रः । कफानिलात्मा शेष्मवातपरकृतिः । असित- 
वक्रमूर्धजः ष्णङ्टिलकेंः। तथाच सारावल्यां - 

““चारदीर्ष्ुजः प्रृरुवदनः शुक्राधिकः कान्तिमान् 
कृष्णाङुशितस्षष्मरम्बिचिङ्करो दु्वाड्ङुरस्यामलः । 

कामी वातकफाधिकोऽतिसुभगधित्राम्बरो राजसो 
खीलावान् प्रतिमान् विश्षाटनयनः स्थुलात्मदेहः सितः+#' 

इति \ १० ॥. | 
शैश्चरस्वरूपादिकं वसन्ततिख्केनाह -- 

मन्दोऽलसः कपिर् करका दीर्णाः 
 स्थूलदिजः पंरूषरोमकचोऽनिलात्मा । 

ध । र ^ ~~~ 
१-पति१॥११ब्', २. नः। सृ, ३. श्ः॥१०॥ साख. ग. पाठः; 
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स्नाय्वस्थ्यखक् त्वग शुङ्कवसे च मज्जा 
€ + मन्दाकचन्द्रवुधश्युक्रसुरेख्य भोमाः ॥ ११॥ 

इति । एवंगुणो मन्द; । अलसः मन्दत्तराहः । कपिलदक् नेत्- 
विकारी । दरशदी्गात्रः शं च दी च गात्रं यस्य स तथा । स्थूक- 
द्विजः बिकृतदन्त इत्यथः । पर्परोमफ़चः केराऽमशरादिधारणरीर 
हति यावत् । अनिकात्मा वातप्रकृतिः । किमर्थं रोमशब्दः कचराब्दश 
सह भयुक्ताविति चेदुच्यते । कणस्याधोभागेऽपि परूपाणि रोमाणि ब- 
हूनि सन्ति इति ब्ञापना्थम् । एतत्सर्यं बलहीनस्य मन्दस्येति मन्या- 
महे । बलयुतस्यान्यथा दश्यते ज्ञानमामग्यं प्रेष्तादि। राहृ्ैन्दसमः । 
केतुरभोमसमः । इत्यायन्यशास्रोक्तमव्रापि द्रष्व्यम् । उत्तरार्धेन भ्र 
हाणां शरीरधातुसम्बन्धरमाह--मन्दाकंचन्द्रयुधशयुक्रसुरेढ्यमौमाः सयुः 
अस्थि अद्छक् त्वत् शुक्तवसे मजा च भवन्तीति शेषः । अथक्षन्दः 
कारस्य । यथोक्तानां कतस्येन अधिपतयः पथक् पृथम् आत्मीय- 
भातुसारदेदहा इत्यथः । तत्र मन्दः स्नायुसारः । स्नायुशन्देन ग्रथित- 
सिरासङ्ात उच्यते । सिराल्देह इत्युक्तं भवति । अर्कोऽस्थिसारः । 
चन्द्रो रुधिरसारः । सुधिरशब्देन मांसमयप्याकषिप्यते । रुधिरस्य जीव- 
नाचस्थायामेव सद्भावात् । अतो मृगादिषु मांसमिषयविक्नेपकथनं 
चन्द्रेणेवेत्ययगन्तम्यम् । इुधस्त्वकषारः । स्वक्शब्देन रसधातुरेबो- 
स्यते । धातवश्निना पच्यमानाद्रसधातोरसूरभौवे त्वचः सम्भवात् । 
तथाच वाहटः -- “तत्र सप्त त्वचोऽसूजः । पच्यमानात् प्रजायन्ते 
क्षीरात् सन्तानिका इतर ॥'” इति । शूकः शुकमारः । गुरुषसासारः । 
मेदस्सार इति यावत् । भौमो मज्ञासारः । मज्जा नाम अस्परामन्तरम- 
तेमानस्नदवष्टम्भकरो रातु; । जन्मनि यो ग्रहो वन्वान् तदुक्तधातु- 
सारश्च भवति । अन्यथा तेषू रोगादिना पीडा च । व्याधिमन्ने यह्धमर 
यश्च नवांश्को रमे वतेते तत्स्वामिनो वरुवश्चादमिहितलेषेण वा 
पीटा ॥ ११॥ 
भ५७८-अ४अक ^ क अन थि 18 11 4 श त 1 9 7 । ~ 

१ तिः । राख. ग. प्राहः. २. पः कुजसः छ. गर प्राः, ३. वम, 
४. "दुः ॥ ११॥ प्राणां प्रदेरादीनाह-- दे". ग, पाटः. 

¢ 
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अधुना ग्रहाणां स्थनादरीन् चादृटविकरीडितेनाद् ` -- 

देवाम्न्व्िविहारकोकारायनक्षित्युत्कराः स्युः क्रमाद् 
यखं स्थुखमसुक्तमभ्भिकहतं मध्यं टं पारितम् । 

तारं स्यान्भणिहेमश्युक्तिरजतान्धकोततु शुकुलाथसी 
दरेक्काणैः चिरिरादयः दाहुरुचक्ञग्वादिषूद्यत्सुषा॥ 

इति। अकोत् क्रमाद् देवाम्बवमिविहारशोश्षशयनधित्युल्कराः 
्यूरित्यन्वयः । कात् । ल्यब्लोपे पञ्चमी । अकादारभ्येषि यावत् । 
अकैस्य देवालयं स्थानम् । चन्द्रस्य जलाशयः । तेन समुद्रनदी- 
तटाकवापीङस्यादिरुक्तः । तदपि चन्द्रवल्वश्ाद् रारिवकषाच कल्प- 
नीयम् । भोमस्याधिः स्थानं तेन श्रौतस्मातीभरिवां पाकशालाघ्ु पथ- 
नसाधनभूतो वा इ्म्ानाभ्निवां । तदपि भौमस्य वलानुसरिण द्र 
न्यम् । बुधस्य विहारः तेन क्रीडाभवनोघानादिरुक्तः । गरोः कोश- 
हम् । शुक्रस्य सयनग्रृहम् । शनेः श्षित्युत्करः उच्छिषटक्षेपणस्था- 
नमू । चर्यति ग्रहे प्रहोक्तस्थाने पसवज्ञानं हूतनष्टादिषु चोरादेरत- 
स्थान च भयोजनम् । अकोद् लं स्थूलादि । अर्कस्य स्थूरं स्थूरैः 
त्रेनिमितम् । चन्द्रस्य अथूक्तं नवद् । इजबुधयोः अभ्रिकहतम् | 
छृजस्याभिहतम्। दण्धकदेशषमिति यावत् । बुषश्य कहतं जलधिं म- 
छिन छिन्नं वा । तथाच इृष्णीये - - | 

मटिनच्छिननदादटदग्धस्यूलम्बुधौतजी्णानि । 
सोम्यन्दरुधनङमङनरिषिभृगुचूर्यनानां स्युः ॥” 

इति । गुरोभर्यम् । नातिन नातिजी्ं च । अतिवल्ष्ठि पीतर्णरू- 
रितपदवस्रादि । धृकस्य इटं काछान्तरस्थायि नि(न्ति! त्री)कतषड- वल्ादिकं व। । रानेः पारितं छि्मिन्ननीणेवरसम् । अिलयुतस्य 
7 (1 नषटवस्नमिति । प्रयोननं प्तिकालवसज्ञान हतनष्टादि- 
न बलजञानम् । अकोद् द्रव्याणि । न्द्र भ त # => डय् ॥ । ५, 

इत्यमरः गु^ २. नम् । अ ३. न्नम् । कं । क 1 1 ध ५ | „ ५. ष्ठम् । श, 

र &. , 1 

६. श्नम् । अकः ख. ग, पाठः, 

[1 
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शुक्तिः । यमलरूपाणीति यावन् । गुरोः रजतं रूप्यम् । "ववसे 
हेम' इति वाद्रायणवचनम् । शुक्रस्य युक्ता मौक्तिकभ् | कनेः अयः 
ृष्णङाहः, सीसेत्रपुणी च । तथाच वादरायणः 
"अकस्य ताम्रं प्रणमः हिमासेमेमस्य उम चक्षिजस्य क्तिः । 
जीवस्य रूप्ये स्वदे स्थितस्य तस्य दमं पभ्रृगुजस्य पृक्ता ॥ 
तीक्ष्णांुदेहय्र पवस्य सीं छृष्ण। वरां च प्वदनिः( तज्जाः । 

प्रयोजनं सूतिकाग्रे बरुबदुहद्रव्यसत्ता हतनष्रदिचिन्ताभां च त- 
वृ द्रव्यनाशपरिज्ञानं तच्छुभद खायां तिमन्नुपचयस्थ च तदाः उक्त- 
त्रिपरति हानिरिति । अथ ग्रहाणाम् ऋतव उच्यन्त---- शशररुचज्ञगबा- 
दिषृदसै शिशिरादयः । आदक्षरेण अ्रहाणां नामोच्यते । शदिः 
शनिः तस्यं कतुः शिशिरः । च द्यकरः त॑स्य पेमन्तः | र स्थिरः 
तस्य ओ्ीष्मः । च चन्द्रः तस्य प्रा्ट। शः पुरः तम्य जरन् । गु गुरः 
तस्य हेमन्तः वारोग्दा मनिक्रमः | द्रक्रणेधा, एषामुलयाभाव द्रक्षाणं 
ऋतुः कल्पनीयः | शनिद्रकाणन सिद्धिर शुवरदरेफाणेन वसन्तः 
इत्यादि दरषट्यम् । आदित्यस्य कतुं न्जातके वक्ष्यति श्रीष्मोऽक- 
लनेति । अतः कुजाकयोर. म तदुदरफणादय +. ग्रीष्मो पक्तव्यः । 
अतर ग्रहाणामृतुविकेपक्थनन अन्येऽपि फलपाकनिदे शोपयोगिनशा- 
रविरेषवारताराराक्निकारधोरादयोऽप्युप्लक्ष्यन्त । अत्रात्तसनां अरह- 
जालयाकारवणिगुणस्थानवख्द्रव्यकाल।(दीनां अरहोदयवद् प्रहश्षटधापि 
नष्टमुरिचिन्तादिषु वखाव्रखयशन भियो स्तव्य इति । भरयाजनं 
नषटनातके कऋरतुनिदश्चः हतनएदचिन्नानां च 'अन्तःप्रासज्ञनयति 
रविरिति वक्ष्यमाणग्रन्थोक्तप्रहवक्षाणां तस्मिन् कती फकङ्कषुभादिः 
धारणं च द्रष्टव्यम् । अच्राचारयण ग्रहाणां शाखाधिपलय नोक्तम् । उक्तं 
च स्वट्पजातके -- (ऋगथवेसामयजपापधिषा गुरुसौम्य भौमसिता 
हति । प्रयोजनं चास्य ववति श्राखापिप ब्राह्मणा जातस्वच्छासा 
पाठको भेवति । बराह्मणे चोरे ज्ञाते तोच्छासाभिज्ञानम् , अनिषस्या- 
नस्थे ग्रहे सन्मन्त्रः शान्तिरिति ।॥ १२॥ 

# +} 0 क, छः चिन = गणका = ० "न ०० [0 ५ => (१ 

१, यः | स्थ सं. प पटिः, २. त्तुनसि; ३. दीनि इ र. पा 

४, न्कावुक्ताना क. पटः. ५. भनि ॥ ३९ ॥' सं, ग. पाटः, 
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ग्रहाणां दृटिस्थानानि मञ्जुभाषिण्याह - 

नरिद्शाधिकोणचतुरभ्सप्तमा- 
नवलोकयन्ति चरणाभिब्रुद्धितः। 

रविजामरेड्यरुधिराः परे च ये 
क्रमदो भवन्ति किल वीक्षणेऽधिकाः | १२ ॥ 

इति । रविजामरेख्यरूधिराः परे ये ते च जरिदश्षत्रिकोणचतुर 
भ्रसप्तपान् चरणाभिषृद्धितोऽवरोकयन्तीलयन्वयः । भिदशस्थानयोश्व- 
तु्थाशं पश्यन्ति प्रिकोणयोरथं पश्यन्ति चतुरश्रयोश्वरणत्र यं पश्यन्ति 
सप्तमे सव पश्यन्ति । क्रमद्ः वीक्षणेऽधिका भवन्ति किर । रषिभः 
त्रिदश्षस्थानयोरपि दशनेऽधिकः । स्वै परयतीत्यथेः । तथा अभरे- 
ख्यस्तिकोणयोः सवै परयति । तथा दुजशतुरभयोः स्च पश्यति । 
सर्वेऽपि स्तम स्वै पश्यन्तीति पूवेमेबोक्तम् । तथाच यवनेश्वरः -- 

“जामित्रम् दृष्टिफल समग्रं स्वपादहीनं चतुरश्रयोध । 
व्रिकोणभे दषटिफलाधेमाहुदथित्कसंते दक्षमे च पादम् ॥'' 

गाग्येश्च विशेषदष्टिक्षणमाह -- ` 

“दुधित्कदशमानाकिंसिकोणस्थान् बहस्पतिः 
, चतथोष्मगान् भौमः शेषाः सप्मसंस्थितान् ॥" 

, इति । अथादेव ग्रहोऽदुक्तस्थानानि न प्यति । तथाच यवनः-- 
रो पिमो पष्टमथ द्वितीयं संस्थानरारिः परिहत रादिषू । 
शिषान् ग्रहः प्यति सावैकारमिषटषु चैषां विहिता दगिष्टा ॥१ 
1 क छ | सवेमदनजातकबिष- 
११ । अनं प्राणां कष््याक्रमः 

कालहोराधिपत्यं च सुचितम् ॥ १३ ॥ 
अघुना मरहाणां कालनिदैरं वैतारिकिनाह-- । 

 अयनक्षणवासरर्तवो 
मासोऽथ च सभा च ----- भासोऽध च समा च भास्करात् । 

^ ` (्िप्रिरी 
[र १. षविशेषानादहे -- ख. श, पाठः. २. योद क, पोटः, 

| । | 
३. | ॥ १३॥ ४ फरपाक्रसमयज्ञानायं प्रहाणां काञव्रिशेषानाह --~' सख, ण, पां 4 ४ |, 
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कडुकलवणनिक्तमिस्िता 
मधुराम्लौ च कषाथ इत्यपि ॥ १४ ॥ 

इति । भास्करादयन्षणवरासरतेवः मातः अर्पचरमा च 
भवन्तीत्यन्वयः । आदित्यस्य अयनाख्यः कालांशः, चन्दरः। क्ष- 
णाख्यः, जस्य वात्रः । बुधस्य ऋतुः, गुतेर्ानः, सुकरस्य मासः, 
खनेथरस्य संवत्सरः । अनेन लञ्ननवांशकथशा रिपुविज धादिकाल- 
निदश्च; । तथाच मणिन्थः- 

“बक्तव्यो रिपुबिजये गमोधाने च का्संयोये | 
लमरांशकपतितुस्यः कालो लगांतसमतङ्कयः ॥ 

इवि । ट्राधिषेन रग्न एकापिषेन लमस्थितेन त्रा कालो वक्त । 
रमे यस्य ग्रहस्य नवांशकोदयः स ग्रदस्तस्मानवां साद् यावत्सङ्कये 
नवांश भवति तावरत्षङ्कयोऽयनादिको ग्रहोपलक्षितः कालः श्युभाञ्चभ- 
फलस्य पक्तौ वाच्य इति केचित् । उत्तरार्धेन ग्रहणां रस विरेषानाह-- 
भास्करात् कडुकलवणतिक्तमिशधिताः मधुराम्टे) च फषायश्च इत्यपि । 
भास्करस्य कटुको रसः चन्द्रस्य कव्रणः जस्य तिक्तः वृधस्य पिश्रः 
गुरोमेधुरः शकस्याम्लः शश्रस्य (यं; । भरयोजनम् आधान. 
काठे यो ग्रहो बलवान् तदुक्तरसदो्दो गभिण्या भवति । जन्मकाङे 
कैनद्रगतग्रहरसाभिरुचिः । मोजनमश्नादाबुदयाखूदवरद्याद् वा केन्द्र 
गतेग्रहवां षषटस्थानेन वा षड़साधिन्त्याः। उद्यारूढयो्षैरुवति रा- 
क्षावोे रूपमनं युग्मे सौम्यं “कुरः सोम्य' इतयुक्तात् । नक्रा 
भलब्रहदष्टियोगे चारम् । तथाचेोक्त-- 

“जयुमोदये भवेन्मिश्रं भोजनं जीवनाभ्रयम् । 
शुभराश्युदये बददाद्र युग्मजलक्ष्योः ॥ 
पापोदये रूरलगरे तष्णमत्युष्णकारकम् ।" 

डति । 'मोमस्यारिविमददेत्यादि श्धोकेनाविश्ाजाधिपत्ययुक्तं भौमस्य । 
शैः ऋ 

तस्माद् भोमसम्बन्धे मादहिषदध्यादि, चन्द्रसम््न्पे इशुश्रीरविकारादि 

१, सनिर्देशः छ # प्रः, २. शयः उ, ;, न्दता १५. 
ण, इा:, 
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चिन्त्यम् इत्याबूहयप् । निगदितमिह चिन्त्यं सूतिकालेऽपि रक्तया! 
इत्युक्तत्वात् सवत्र देशजातिदशाकाला निरूप्णीयाः । चतुषयाद्राशो 
द्रवा वाच्याः । अन्तःसारालनिःत्यनेनोपदेश्चमेदाधिनत्ाः | ते ' चराग- 
दविदेहा' इृत्युक्तविधिना आसनस्य (म ! च) रादित्वं चिन्त्यम् । "जीर्ण 
संस्कृतमित्यनेन एृहविशेषाधिन्त्याः । भागाचा" इत्यादिना गरिष्व- 
वशेन भाक्तुः प्रागाधमिषुखत्वमूहयम् । मधुराम्लाविपि समायादु दयो- 
युरुछक्योमेधुराम्सम्बन्धोऽभिभेतः ॥ १४ ॥ 

इति प्रहयोगेक्षणदशानचिरूप्य वक्तव्यानि नषटमुष्टिचिन्ताकथनो योया जप्या. 
कृतिवणगुणद्रन्यवघ्नदे रकालरसादौनि निदिदय अरहाणां बलाबलनिरूपणाय शयुमित्रादामी. 
नविधि शाूलविक्रीडितेनाह -- 

जीवो जीवकुधौ सितेन्ुतनयौ व्यक बिभूजाः क्रमाद् 
वीन््कां विद्कजेन्धिभाश्च सुद्; केषाञ्चिदेव भनम् ! 

सत्योक्ते सृष्ट खिकोणभवतात्स्वात्स्वान्तवधीधमपाः; 
स्वोचायुस्छसखपाश्च लक्षणविधे्नीन्ये धिरोधादिनि।॥१५॥ 

इति । केपाञिन्मतमेवभिनि सन्धः । अरस्य नीयः सुत् । | चन्द्रस्य जीववुधौ सुहृदौ । कृजस्यं पितेन्दुतनयो सुहदो । वृधस्य अकोदन्ये पञ्च सुहृदः । गुरोभौमादन्ये पञ्च सुहृदः । शुक्रस्य च- राक विना चत्वारः सुहृदः । रनैश्रस्य चन्द्राकंकुज।न् पिना त्रयः सद; । अन्ये शत्रवः इति । केचिद् यवनेश्वरादयः.। तथाच. 
“ेगुराभित्रमतोऽन्यथान्ये गुरोस्तु (सौम्य भोम) परिहुन्य स्व | 1 "न चानद्रलको भृगुनन्दनस्य त्वकेन्दुवजनोः सुहृदः पिषः ॥ भामस्य शक्रं रिज च मित्रमिन्द्रं देषगुरं च विधात । सौरस्य मवर्ग: ोषान् रिन् विद्धि नणां च तदत् ।॥" इति । केषाञ्िन्पतयुपदिश्य स्वाभिमतं सत्याचार्थमतमाह -- सत्याक्तं स्वात् त्रिकोणभवनात् स्ान्त्यथीधमैपाः सवोधायुःसुखपाश्च सुदरदः । ख्षणविधेविरोधादन्य नेत्यन्वयः । “सिंहो प्रषः इत्याुक्तरषणाद खात् त्रिकोणभवनात् स्वान्त्यधीधर्मपाः ्ितीयद्वादक्षपञ्चमनवपसथा- १. भनायुपदिशति छटोकदयेन -- जी" ख, ग. प्राः, न शस्व क्न रु" न १2, ३. ददः | हति क्रेषा' ख गन पठः, ४. नतूर्नत् द्र स्र. त 
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नाधिपतयः, स्वोचायुम्युखपाः निजतुङ्गाएमचतुभस्थानाधिपतयश्च ब- ` 
न्धवः । असुक्तस्थानाधिपाः नतः । उक्तासुक्तस्थानाभिषा उदा- 
सीना इत्यादि दर्व्यम् । अयं पकारथ स्वष्टयुक्तः केनापि-- 

“शय मन्दसितो समः शितो भित्राणि तेपा खे- 
स्तीकष्णांशहिपरर्मिजश सृष्रद वेषाः समाः शीतगोः । 

जीविन्द्ष्णकराः कुजस्य सुद्दो ज।ऽरिः निता समो 
मित्रे सय॑सितो बुधस्य हिमगुः सदुः समाश्चापरे ॥ 

षः सोस्यसिनावरी रवितो मध्यः परे सन्या 
सोम्याकी सुद्रदो समो कुजरुरू शुक्रस्य रेपावरी । 

शुक्रजञो सुद्रदो समः सुरगु; सोरस्य चन्येऽयो 
मे प्रोक्ताः सृद्दरिोणमवन।त् तेत्मी मग्र कीर्तिताः । 

अत्रे केचिद् यवनमतेन नमगिकभावमङ्गीश्रत्य (स ? स्व)पतेन तत्काल- 
बन्धुमावं च परिकरप्य प्रजातकादिफठं निरूपयन्ति । तथाच कृ- 
ष्णीये -- ॥ 

““मूदव्रिन्ोण मवनाच्चतुधेपन्यमधनव्यया्टममोः । 
स्थीच्चे धर्म च गता ग्रहास्तु तात्फाचिकाः सुदरद्ः ॥ १५॥) 

सथ प्राणां नतामित्रामत्रविभायं दाहय हदितिनार 

अन्योन्यस्य घननव्ययायपसहजन्यापारयन्धुस्थिता- 
स्नत्काटि सुष्टद्ः स्वनुद्धसवनेऽप्येकेऽरयस्त्वन्यथा । 

देका “त्रान खुष्टत्समरिपून संचिन्त्य नेस्भिकां- 
स्वस्कालन पुन्य नानधिसुष्टिमन्नादिभिः कल्पयेत् ॥ 

इति । अन्योन्यस्य धनव्यथायमहनव्यापासखन्धुस्थिताः त- 
त्काङे स्थितिकारे सुहृदो भव्न्ति । एके स्वतुङ्गमघनेऽपि स्थिते; 
सुद् भवतीति ब्रदन्ति । ते च यवनेश्वगदयः । तथाच तद्वाक्यं -- 

(-मूलत्रिकोणाद् भनधमेबन्धुपुत्रव्ययरस्थ।नगत प्रहेया; । 
तत्कालमेते सुद्ध भवन्ति स्वरौच्वे च यो यस्व वरिकृष्वीयात् ||" 

हति । अन्यथा अरयः । अन्थत्र स्थिताः त्रो भवन्ति । नसरभिकान् 
६, श्नि क. ग-पाटः २ रत्यादि ॥ १५०. ३. नात्कालिकव- 

मडुशशरदासीनानाद--' ल. ग. पाटः. य, `नि । अन्य ग. पाठः, 
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यकालक्तमवान् शुतसमरिपून् सञ्चिन्त्य पूनम्तन्काननाभि रुना 
दिभिः कल्पयेत् । बकानुक्तभवान् एकस्य ग्रहस्य दर कत्र दने, वृत्र 
योरपि बनधुते बन्धुः । एकस्य बन्धुत्े उदासीनः । प्रयो रप्यनुक्ततवे 
शचः । एवं नेसभिकौः उद्स्समरिपवः सभ्विन्त्याः । पुननंमर्गिकबन्भो- 
स्तत्कालसु्खे अपिबन्धुतवं, नेसगिकसमस्य तर्छालवन्पु्ये बन्धुत्वं, 
नैसभिकयवन्पोस्तत्काटक्तद्ुतवे समतवं, नेस्िकसमम्य तत्कालश्चभुत्य 
शचु्वै, नैसगिकशत्रोस्तत्कालशदरत्वेऽधिश्रुत्वम् इति द्रष्टव्यम् । एवे 
ग्रहाणां परस्परं पञ्चविधो बन्धः तदीयषडवगोश्रयव्रलनिरूपणे प्राप्रः | 
तथोक्तं भ्रीपतिना-- 

“स्वोच्चे रूपं चरणरहितं स्वत्रिरोणे स्वभ 
नागानां त्रयमधिसुदृदेहगे मित्रभेऽस्धिः । 

अंशोऽष्टानां समग्र्टगते भूपभागोऽरिगेह 
दन्तांशः स्यादधिरिपुगरहे नीचभ शल्यमेव ।'' 

असिज्छोके किञ्चिदथोन्तरमपि चितम् । रपनेशाद् भनष्ययादि- 
स्थानेषु यद्धावाधिपतिः स्थितः तद्धावसमद्धिः । पित्रादिकगकाः 
छयोदयो बलवन्तः शुमच््टगरेशाहक्तस्थनिषु गतान ते पित्रादयो. 
ऽतिुहृदो भवन्ति । तद्धावादपि धननव्यथस्थानगनाः पिना्रिकारक।- 
त् पित्रादथोऽतिसुद्दो भवन्ति ॥ १६ ॥ 

अधुना अहाणां स्थानवरं दिग्बठं च , तोट १ दोध)कना-- 

स्वीचसुहत्स्वदगाणनवांश्रौः 
स्थानबलं स्वगृहोपगतैच्य । 

दिष्चु बुधाष्धिरसौ रविभौमौ 
 खथेखतः सितशीतकरौ चं ॥ १७ ॥ 

॥ ७५ ०५५ स्वाचसुत्दगाणनवा  स्थानवलं भवनि स्वशृहोष- 
1  स्वरण्हापगतेधेत्यनेन स्रीरा्ो युममगर श्ीब्रहं चन्द्रश । अन्ये गरहः परुपरारावोजराश यन्त इन्युत्तं भवति । १ भतन रथिगिवराद् राणं बरमदोभनीनि बापितम्। 

स्वो" ॥ ५ १ ॥ ५ १ ९. न्त्य गुः पाहः ४, पाना ॥ ११ ॥ 
क | बरिरोषमाद-- स्वो, ६. ष्टम् \ अभ स्र. म पराः 
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आदिद्रकाणे सीग्रहस्य, मध्यद्रेकाणे नपुसकग्रहस्य, अन्त्यदरेकाणे पुरुष- 
ग्रहस्य बम् । तथाच सारावल्यां -- 

“सीपु्नपुसकाख्याः धतेष्वा्ान्त्यमध्यभप्राप्नाः" 
इति । अथ दिग्वलमाद -- दिषक्षििति ¦ पूर्वस्यां दिश्च उद्थकाःछ 
बुधाङ्गिरसौ वल्वन्तो, दशमरा्ौ मध्यन्दिनकाले रपिभोम्) वर- 
बन्तो, परिचमस्थां दिश्यस्तंमये ष्थसुतो बलवान, अधरातर चतुथमावे 
चन्द्रयुक्रो बख्वन्त स्तैः । यो ग्रहो यत्र बली तस्मात् सक्चमरथानस्थो 
विलो भवति । मध्ये तदुपातत उदयम् । तथाच यथनेश्वरः -- 
(शु्वन्दवो पूववि ग्नमेस्थौ नभःस्थलस्थौ च दिषाक्रारौ । 
सोरोऽस्तगः शुक्रनिशाकरौ तु जले सिथिताबग्यवौ सेनाम्” ॥१७॥ 

अश्विना प्रहाणां चष्रवलं (नारकन। १६-- 

उदगयने रचिक्रीतमयूस्वौ 
वक्समागमगाः परिपाः | 

चिपुलकरा युधि चोत्तरसंस्ग- 
शचेषितवीययुताः परिकलून्ाः ॥ १८ ॥ 

इति । उदगयने रविश्चीतमयुखौ येधितघीरययुतौ । परिपा 
चक्रसमागमगाः चेष्टतरवीयेयुताः परिकरप्याः । परिदिषाः ङुजाद्यः ता- 
रग्रहः वक्रं प्रप्रा, आदिल्यादूर गता इति यावत् । समागमं प्रापनार्च- 
नद्रसमीपस्था इति यानत् । युधि उत्तरकंस्थाः विपुरुकराइ्च चेष्टितवी- 
येयुता इति सम्बन्धः । ताराग्रहाणां परस्परं योगो युद्धमिल्युच्यते ! 
तत्रोत्तरस्थो जयति दक्षिणस्थः परिभूयते ! 

५ 0 जयी शक्रः प्रकीर्त्यते । 
गाद चेतत् स्वया धिया ॥+" 

इति चयोतयितुं विपुलकरा इत्युक्तम् । आदित्यस्य विप्रकर्षः चन्द्रस्य 
सनिकपैः परस्परयोगे उत्तरदिक्स्थितिश चेितवीयमुत्पादयतीति 
्र्न्यम् । 

१, न्तक्रलिसूः क.पाठः २ (्त॥१०॥ ऊख. नप २ जन 
ॐ. पाथाः क. म. 

११ 



पिवरणेपितं धियाम 

नदिवसकरणास्तभयः शमयेमः एीवर्मतदिनानीम् । 

मौमादीनां युद्धं निधतेदर्यान्यमूःत नागर ।' 

इति संहितायाणुक्तमू | १८ ॥ 
है श [ [र ~ 1 क्क} 

दख च [द - " 

+ 1 © 

प्रहाणां कालबलं निसं 

निधि चाक्चिङ्कजसौराः सवदा लाः चान 
बहुललितगताः स्थुः कूर चसा मण । 

स्वदिवससमहोरासःसमेः आटवी 
दारुवुयद्यवसाया ध्र द्धिना वीय्न्नः ॥ १९ ॥ 

इति । शशिजसौराः निधि वद्धन्तः स्युः । ञः सवदा श्रत्- 
घान् स्यात् । अन्ये अह्नि च वर्वन्तः । स्युरिति शेषः । कुग्मौभ्याः 
बहुलसितगताः क्रमेण बलवन्तः स्युः । क्रमरच्दन प्रतिपदादिपरवान्ं 
बस्य दद्विदासाबुच्येते । कूर्दः बरहुखयक्ष शष्णपद्न सौम्यः 
सितक्षे । इृष्णपक्षऽपि चन्द्रमाः कूरोऽपि चत्वार भवति । यम्पाद्र 
यवनेश्वरः -- 

“मासे तु शक्षप्रतिपत्पवृतते पूव सशी मध्यधयो द्रा । 
ष्ठो द्ितीयेऽल्यबरुस्दृतीये साम्यस्तु द उव्टवन् कटुव ॥" 

इति । निशि शशिङ्जसोरा शत्यप्र करभो विधानः | अशी प्रभा. 
गस्य, तेन तदानीं मृषटमोजनं सम्भवति । धुम भध्यभानम्य, तेन 
तदानीं मारणविदेषणादिकूरकमीणि कुवन्ति ¦ अन्यमागम्य ग्र. 
थरः । तस्मिन् बरूवति सति तदानीडुपाऽनास्ासराथविचिन्नादरिकं ष 
सम्भवति । हीनबछे तदानीमतिनिद्रा । रादा ज्जः । वृधे जनवति म- 
वदा बिदयम्यासभिन्तनीयः । अन्यथा सर्वदा] परिरामशीलः यृतादि. 
भिवा । अन्ये दिवा । तवर ्रातःकारस्य धयः, मत तदान वयन्द् 
नादिकं ध म्भवति, हीनवछेऽध्वगमनं य | परभया दनम्य जीवः, मन 
तदानीं वेशवदेवातिथेपूजा स्वभोजनं च सम्भवा । अन्न्यभागस्प 

+ ॥ 
् १. ङछतादी, २. नोसगिकं वाह् -- ५ +; 

८, क्षि | स्वद्' स, ग, पाः. 

शुकः, 5 तदानी पराणः प णकानव्यनारक्ादिकं च सम्भवति । अपप धत बनः । तेनापरपकषऽ्भकमीणि । सितप सोम्या परभिन; । 
3. कं "शल + बा. 



द्वितीयो ऽध्यायः | ५५१ 

तेन तत्र शभकमाणि कन्ति । इति । स्वदिषसशमहेरामासगेः काल- 
वीयं भवति । स्वटिवपे स्यसमाथां स्वकालदोरायां स्वमासे च । स्वदि- 
वसः स्ववांरः । श॑धत्सरस्यादो य्य प्रथमैवारो भवति स तस्य सव- 
स्सरस्याधिपतिः । माक्षस्याप्येवभधिषत्यम् । काटहोरा दिनदार्दशं- 
शात्मिका प्रसिद्धैव । एभिः काटवीर्य वक्तव्यम् । तथाच श्रीपति 

“पादं स्ववर्षेऽथ दरं स्वमा 

दिने सकीये चरणोनरूपम् । 
रूपं स्वहोरास्विति काल्वीये 

क्तं हि होरानिपुणेः पुरणेः।" 
इति । वीयशब्देनेत्साहक्रियाशक्तिरुच्यते । अपः स्दिवससमहोरा- 
मापेषु ग्रहाणां क्रियाशक्तिः फरटप्रदानामिति चात्र व्यज्यते । अत्र 
उदगयने रविक्रीतमयुखावि' ति प्रथमोक्त्या रविश्ीतमयखयोः सविता 

` दक्षाणखानां पाचयिता चन्द्रमास्तु पेषयिता इत्युक्तन्यायेन कार्वि 

शेषयोतकत्वं प्रतिपादितम् तस्माद् थरस्मि्रक्षे एर विवक्षितं रक्षणच- 
शाद् भवति, तत्र अरकस्थत्तिकरारे एरपक्तिः । तरिमिन् काटे चन्द्रोऽपि 
तटक्षं तस्य त्रिकोणं चा यद्। प्रधि्ति, तदा विश्चेषेण फरन्यक्तिः | 
तत्र॒ स्वर्यारश्च सम्भवति चेत् तस्मिन् काले फएरपाको दहो भवति 
इत्यादि च द्रष्टव्यम् । स्वदिवस्समहोरामाक्षगेरित्यत्र स्वशब्देन स्व- 
कीयाः सर्वेऽपि काटविशेषाः संग्रह्यन्ते । तथाहि-- आदित्यस्य काल- 

विशेषंस्त।वत् उत्तरायणं सिहगुरूः सिहमाशः सिह्चन्द्रः कुसिकोत्त- 
रफस्गुन्युतराषादाश्च नक्षत्राणि । तेषु गुरुस्थितिकाछः पूयस्थितिका- 
कश्च घूर्यवारः, सिहराशिः बयकार्होरेयधरमादयः थस्य शुभाह्भ- 
पाकक्षमयचिेषाः । एवै चन्द्रादीन।भपि द्रव्यमिति । एवं फएलकारु- 
ज्ञापनाय कादाचित्कानि स्थानवर्दिग््रख्चेरःबलकाखवखानि प्रथम- 
भुपदिद्यानन्तरं ग्रहाणां निसगवरमाह -- शस्बुगुचसाद्या वृद्धितो 

, चीयैवन्त इति । छायः शनेस्वर इत्यादिनामादक्षरेण ग्रहा निदिश्यन्ते। 
शनेश्ष्वराई भौमे वख्वान् भोमाद् बुधः बुधाद् गुरूः गुरोः शरकरः 

१, स्वस" ख. पारः. २. वासरः" ग. पाठः. ३. मः क. ख. पाठः. . ४. (दशाः 

क. पाठः. ५, "णाक, ६. “र्दा ग. पाटः, ५. '्यवङेन' ख. ग.न्पाटः, ८- वासर" 
ग. पाटः. ९. द्दिद्र' ख. ग. पारः. १०. षष ख, पाठः. ११. च्यम् | ग, पाटः, 
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८२. विवरणोपेते हीराशाशे 

धुकाच्चन्रः चन्त् सवितः इति क्रमेण बराधिका सवन्ति । एवं 
्रहाणां निर वलं काख्वलं चेष्टं दिण्वकं स्थानबलं च मम्यक् 

्दधिःतम् । अचेनैव मकरेणं यसन च योगकारकग्रहाणां बलयोगो 
योगवखावशलन्ञानायावमन्तव्यं ईति ॥ १९ ॥ 

इति होराविवरणे प्रहयोनिभेदो द्वितीयोऽध्यायः ॥ 

अथ तृतीयोऽध्यायः । ` 

अथ वियोनि जन्मा'सा परो विमुद्यते । विव्रिधा योनम॑ः वियोनयः । अस्य शास्य भ्रा 

येण मानुष नातकाविषथलवात् तश्चतिरिकताः तिर्यकूबरोतस ऊष्वैश्चोतसश्च वियोनिरब्देन श- 
हन्ते । 'चतुर्शीनिसदखमवान्यजो मयुज . इति योगरान्नपूच्यते । तस्मदिकोनचमुरकशी- 

तिसदशरपरमाणा वियोनयः सन्ति । तत्र कतिचन तियैश्वः कतिचन स्थावराश्च इनि दङिभयं, 
तिरश्वामपि पडपक्षिमेदेन दरति्यमिति च्िभिधा वियोनस्रः । अवान्तरविशेषाणामतिबहुस्वादु 

उक्तरक्षणानां निविधानामेव वियोनौीनां नष्टमृष्टिचिन्तायुप्रयोगाय स्वह्प्रकथनलद्चणमश्र 

मक्षेपेण प्रतिपा्यते।  * ह अ ^ 

शूर ग्रहेः छुवलिभिर्विवरञ्च सौम्थेः 
छ्ीषे चतुष्टयगते तदवेक्षणादा । 

चन्द्रोपगद्धिरसभागसमानरूप ` ॥ 
सत्वं वदेद् यदि भवेत् स वियोनिं ; ॥ १ ॥ 

पुवकिभिः शूरग्रैः विबरेः सोम्यैथ क्ीवे चतुष्टयगते चन्द्रो- 
पगद्विरसभागेसमानसूपं . सत्वं बदेदित्यन्धयः । पापफटद्चकानां 
बरबस शभग्रहाणामल्पवरत्वे च लप्नकेन्द्रस्य नपुंसकग्रहयोगे च सति 
चन्द्रस्थितद्रादशांशकसमानरूपं जन्तुविशेषं पदेत् । स ॒वियोनिसं्नो 
भवेद् यदि स चन्दरदादशांशकः वियोनिभंवति चेत्, तदवेक्षणाद् 
भ | छीबग्रदस्यवक्षण सतिवा । अवेक्षणश्षब्देन सप्रमस्य चतुश्यान्त- 

भवात् स्मव्यतिरिक्ते दिते । लयेन निश्देन चीश्रसं- 
ल्यमा सव्मरदाथपिदधवरपिण्डानयन मिद्धं द्म्योऽभिकस्यातिबलनव [ 

= ग मोन जा = न जा 

१, न्ति । एतद् भरहाणां नेसयिकवलम् 1 १९॥' ख. पाटः. २, शद्ध 
ग. पाठः. ३. विनिः विवि'क, ग. पाठः. ४. भ्यैःङ्कीः, ५. "गखन्द्रस्वितद्रादे - शांशस' ग. पाटः, ई. चप्यश्च ङ, दयः ग. पाटः, । 
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तन्न्यूनस्य चाल्पबलस्॑मन्न द्योत्यते । अत्र पुनः केन्द्रगतानां बलांधि- 
कत्वं पणपरस्थानां पध्यवरङत्वपापोद्धिपस्थानामस्पवटत्वं च ““कष्ट- 
फाशुपगतेषु निधेया सूयकराध॑चरणा निजर्वर्य इत्याचाचार्यवचनपद- 
रितं परि्द्यत इति सम््दायः । चन्द्रोपगद्विरसमानैसपानरूपमिल्य- 
नेन सवत्र चन्दरेणेव शरीरलक्षणकथनैमिति प्रकाश्यते ॥ १ ॥ 

अस्मिन् कपये योगान्तरं वैतार्िकिनाद-- 

धापा यजिनः स्वमागगाः 
पारक्ये विषलाश्च शोभनाः । 

लम च वियोनिसम्भवं 
टृष्टास्नापि वियोनिमादिश्रेत् ॥२॥ 

इतिं । पापाः स्वमागगाः वलिनः, सोमनाः पारक्ये विबखाथ, 
लप्र च वियोनिसम्भवभ् , एवे दश्वा अत्रापि वियोनिमादिशेद् इ्त्य- 
न्वयः । चन्द्रोपगदिरसभागसपानरपं वियीनिमादिशेत् । इीवसम्ब- 
न्धाभ।वे विरश्रस्य वियोनि बियोनिजन्म भवतीति भावः ॥ २॥ 

वियोजन्तुपु चतुपदानामङ्केह रारिविभागमुपजातिकयाह -- 

क्रियः हिरो वक्श्रगरे दितीयः 
पादांसके पृष्टसुरोऽथ पार्श्वे, 

कुश्षिस्त्वपानोऽख्घ्रयथ मेदूसुस्कौ 
स्फिक् पुच्छमिलयाह चतुष्पदाङ्गे ॥ ३॥ 

ईति ¦ चतुष्पदाङ्के श्त्याह । शासनमिति देषः । क्रियः शिरः 
मेषराश्चिः चतुष्पदानां शिरो भवति । वक्त्रं गलं च व्रषभरा्चिः। 
पादावैसौ च मिथुनम् । पृष्ठं ककैटकः । उरः सिंहः । पाशवद्यं कन्यां । 
इकिस्तुखारशिः । अपानः बृश्चिकराश्षिः । अङ्घिद्रयं चापरारिः । 
मेदुष्कौ मकरः । रिफिचौ म्भः । पुच्छं मीनः । इति शाज्ञमाहेति 
सम्बन्धः । इतिव।्याखतुष्पदग्रहणष्परक्षणा्थम् । परक्षिणामप्येवम् । 

नत = ५-७-५१ 

१. प्व ननग्ख, पाठः, २. व्यमि क, पाठः ३. नप्र ग. पाटः, ४. ^ 

माह", ५. "गमाह' स य. पाठः. ६. इत्या, ७ "न्याराकिः । कु, ८.°ररा्िः । 

ल्फ क्म्भराशिः \ प" सर पाटः. ९. न्धः॥३॥' ख. ग. पाठः. 



१ विवरण्ापतं हीराश्चाख 

तेषां पूवेषादस्थते पक्वाः । दषः मव.जः । भयोजनं गादयपलध्ि- 
ताङ्गे वर्णोपधाः दिविक्षनःभेति + २४ 

स्रा शच्छह ५ 1.# +| 
गान् घदेद् -लथुकनिष्येनं | 

दृष्टयः सभानां भवदेव संखूथां 
रवः वदेत् स्<रसंस्थैसख षष्ठे ॥ ४॥ 

वियानो श्ांशिकाद् ग्रहयोगेश्षणाद्वा वर्णान् वदेदिलयन्बयः 
लश्राधिषस्यांशेक तास्थ च वलाधिक्ये अंहकराचचः वणोन् षदेत् । तस्याल्यवरत्व योगेन षा ग्रहावलोक्षेन वी वर्णी वक्तव्याः । सख्यां द्या समानां (पोषदेत् वणसंख्यां प्रहाणं इषिभिस्तुख्यां वदत्। अनर सरूपारब्देन बियोनिसंख्यां केचिदिच्छन्ति । एको प्रः पश्यति चेद् एको वर्णः । द्रौ ग्रहौ परयतथह् ४। पर्णा | बहो ग्रहाः पश्यन्ति चेत् तत्र वियोनौ बहवो वणाः सन्तीति वदेत् । बरलयुक्त- रिति सवत्र योज्यस् । सारसंस्यैः पे रेखां च वदेद् । स्मरमंस्यः प्तमस्थानगते्रहः पख्वेद्ग्रहव्णान् वियोनौ प्रे रेवां वदेदित्यर्थः । चकारादुदयस्थेरंखटे च ॥ ४ ॥ 

अथ पक्षिणां लक्षमं दृश्ेनाह 

खग इमाणे खस्युतेन वा 
गहण युक्ते चरमांशकोदये । 

कषक वा दिभः स्थलाम्बजाः 
म चन्वरन्त्दणयोगसस्मसखाः | ॥ इति । अः पक्िविषथा्चयो योगा उच्यन्ते । वटसंयुतेन प्रेण युक्ते इति श्रिष्ष नायम् । सदेक्वागे मिधुनतुलयोध्यन सिह बाः मयमे। ङे दगाणे वदनेन वेण युक्ते शनेशरेनद्री्षण- गसम्भवाः स्थलास्युनाः दमा वनः सन्ययः । चरभाशफोद 

+ ४॥ईइति। बियो, ९, ध 9 ६. दा, ४ सातिः क पाद ५, नने 
म ग. पाठः. ६. (क् दः, ७. न्त् । एय ५८. ,. श्ये ध्र" ख 
पटः. ९, न्॥४| = णमाहे, ११. (अथ देक्षाणे? 0 



सृलीधाञन्यासः ५५७ 

येऽपि ता । यृधांजकञ्यि सवः | लतभेरवाद्णतः स्मपाः स्थल- 
पक्षिणः, चन्द्रयोगवीक्षणतन्मनः जलनसिण ६. (वधः ; तथाच 
सारावस्यां -- 

“विहगोदितद८भा १ कोण शष वेदिना युतेऽःः चरभे । 
बोध्ये वा भिद य क्यलाधयुपःः कनि सौधणात् करमशः ॥ 

इति । दरग्रहरित्यादि विगयविःश् नवर्वुपः पथ । शमैशस्योगिक्ष- 
णयोरपि पक्षित्वकारकत्वम रि । "सुनोलजन्दपुता पक्िरमानाकिःति 
नयनाद् गनेधरवीक्षणयेगी वे उकतयोग ताय इति द्रव्यम् ॥ ५॥ 

स्यावरणां टश्च {11 | न. ---~ 

छारन्दर {1410111 

(11111121: 
लश्नाद् ग्रहः स्थन्टजटश्यानिः्तु श्व 

स्नायन् दन्द नरः स्थ "~प जानः।६॥ 

एति । निवल; दरिन्दृशरिग ५ वरूणां जःम परबदेद् श्ट. 
न्वयः । छयाकंगुविन्दूनां विवय दजन सवेर् नं जन्भ । तोय- 
स्थर तरुभवेः जस स्थले च (ल्मोमूद्धता सतति । अंशतः ममेद्; 
खग्रननारिको जकनवांशकन्नज्जलाधरयंग्र्ष।ः, अन्यथा स्थलाश्रर्य- 
वक्षाः । स्थलजलक्नेपतिः रहः टम्राद् यवान् स्थरतायजातास्तावन्त 
एव तरवो मन्ति । स्थर राश्यपिपतिग्रहो टस्रराशेयानति य्षौ वक्ते 
तावन्तः स्थलद्रक्षा भवनि । जकमाश्यप्रिपनिघरेत् यन्म जख्वृक्षा 
भनन्ति। अस्काथिपनिनाप्यते पक्तय्यम् | पाशके योवाधिकेन हि 
सर्मैत फरनिर्देस इति त्वा अशक्तः पमेदः स्यस्मरुधुपतिरिति च 
तन्त्रेण निदः । यत्र यत्र ग्रः सख्या विवक्ष्यते, तत्र तत्र आथुदौ 
योक्ता हरणगुणनाद्रेयो यथासम्भवं योजनीयाः । तथाच सार 
बर्यां -- "दित्रिरणत्व तपामाधूदायमकारोक्तम् '' इति ॥ ६ ॥ 

जन कनन ५२ मणः भजम्क्क 

५: सन श्वय 4. र पादः, २, णः । क्र च, र, पटः, ३, लछकथनका 

नरी, भ, पादः, ५. वपन्ति = 11१. ~. पनत नव, +. पटिः. ६. नसमा मन. 

७.९ €, था, ५. मम् | ८ ५. 



५६ विवरणेपेते होराशासे 

| ृकषविरषनिरदेशभकार मन्दाक्रान्तयाह -- 

अन्तस्वाराम् जनयति रविदुमगान् सूयेमजुः 
्षीरोपेतांस्त॒हिन किरणः कण्टकाद्यांश्चं भौमः । 

वागीश्ान्लौ सफरविफरौ पुष्पवक्लास्तु शक्रः 
स्निग्धानिन्दुः कटुक विटपान् भूमिपुत्रश्च चयः ॥ ७ ॥ 

इति । रविः अन्तस्सारान जनयतीति सम्बन्धः । अन्तः 

सारान् गृहादिकरणयोग्यान् । यैषूलु; दुभेगारन् दङ्मनसोरनिष्टान 

क्ाकोटकादीन् । तदिनकिरणः क्ीरोपेतान् सक्षच्छदादीन । भोमः 

कण्टकाल्यान् कारस्करकिडुकादीन् । वागीशो सफङबिफली बा- 
गीः सफरान् फलग्रधानान् पनस्तादीन्, दधो विफलान् फलय 

न्यान् चन्दनादीन् । शुक्रः पुष्पद्क्षान् पृष्यम्रधानान् चम्पकादीन् । 

प्राणां बछाबरवरेन वा योगिक्षणवशेन वा यथोक्तशक्षाणां विकल्पा 

योजनीय इति ब्रोतयितुं चन्द्रभोमयोः पुनरपि श्रक्षयिशेषानाई-- पूय 
इन्दुः सिनग्धान् वृक्षान् जनयति बलाधिकथेत् स्नहपुक्तान् नालिः 
केरादीन् जनयति । भूमिपर्रः कडकविटपान्ं भष्टातकादीन् जनयति। 
तथा इश्यते - 

“अकस्य भूर स्थलजं नालिकिरादिकं फलम् । 
सारभूखुहनिष्पत्रचन्दनादं परचक्षते ॥ 
 अन्तजेखयुतास्य + + तिक्षीरयुतानि च । 
भक्षानि + नवान्याहुः सूचकः शीतरोपिषः८?) ॥ 
मरिचं सषेपाचं नियासं स्थरभूरहम् । 

` ताख्वेण्वादिकं चूतं पनसां ङस्य तु ॥ 
कन्द सूरणपत्राढ्यं बृहतीतण्डुली यकम् । 
वह्वीफरं बोधनस्य मूलं बहुरसान्वितप् ॥ 
स्थङाम्बुजानि सस्यानि इम्मं तण्डुलं षथा । 

न 
१. ^रमुपदिशति --अ' ख. ग- पाठः, २.५ ३, स्तु, भ. नशागग, पाडः 

५. ष्लोश्कषो कः क, पाठः, ६. धस्तु कग. पाटः, ७. भ्न जनयनि म र न् 
अन' ग, पाठः, ८, लति॥ ७॥' ख. ग, पाठः, | | 



तृतीयोऽध्यायः | | प७ 
कन्दाञ्यं पुष्पवस्तूनि नाख्िकिरादिषं श्रगोः । 
तूलतन्तुयुतं गन्धद्रव्याणि च विनिदिशेत् ॥ 

प्रियङ्खुयुद्निष्पावद्यामाकाचं कषायकम् । 
हीनमृक मादुपादयं मन्दस्य च विनिर्दिशेत् ॥ ` 
विषदृक्षाण्यभोञ्यानि दुभंगानि फखानि च । 
उपेतग्रहतुर्यानि राहोरौद्धिदमीरितम् ॥* 

इति ॥ ७ ॥ 
, सवव रादिवरेन प्रदवेन च फलविशिमरिरशप्रकारमपि अत्र वृक्षगतविरेषणदवारेण 

उपदेष्टुं षंरास्थनाद -- 

छमाऽछ्युमक्षे सचिरं कुभ्रूतले 
करोति श्क्ष विपरीतभन्यथा । 

पराहाकं धावति चिच्युतः स्वकाद् 
भवन्ति तुल्यास्नरवस्तथा्धाः ॥ ८ ॥ 

इति । अश्मर छभः कभूतले रुचिरं इषं कयतीलखन्वयः 
अश्युभराक्िस्थितः छभग्रहः इत्सितभूतरस्थितं श्रोभनदक्षं करोति । 
अन्यथा विपरीतं करोति । श्ुभराश्चिस्थिरोऽद्यमग्रहः शोभनभूतङे 
त्सितव्क्ष करोतीत्यथः। यथोक्तेष्वन्तस्सारादिषं धूं तर्षु स्थलनल- 
जदिदिषु एफपकारसरुसंख्यां निर्दिश्वति -- परांश्क इत्यादिना । ग्रहः 
स्वकादू यावति परांशके विच्युतः तथाबिधास्तरवः तावन्तः सन्तीति 
सम्बन्धः| अंशतः भभेद्' इति पूवेदुक्ते पुनरप्यश्षफेन निरदेसोक्त्या 
अंशकैरेव विसेषा भतव्या इति थोत्यते ॥ ८ ॥ 

इति हरावियरणे वियोनिजन्माध्यायस्तृतीयः ॥ 

पिमः 

ति विषयनियमो । "त् िणनाधेिकनिनेः = ५ नअ, ~= = कत किक्रि ८ ५ तो नद तनि "कोन पद्, भरकः = किनतः ~ किन = -“-5--ज-म ेन" ।िदोर्णानीकोग नको गिन -े विय ^ 1 ममम =-= चने भे क्किति 

१. दिश्यते -- घः ख. ग. पाटः. २, तं शचिरं शो, ३. द्दित' क. पाडः, 
ॐ, श्ेपि निः ५, न्ने तर्तयोऽष्यायः ॥ ख. भ. पाटः, 

१ ` . 



५८. विवरणेपिते हीरके 

भथ चतुर्थोऽध्यायः 
अथ ेरेनदुसूरिरीणां प्राबल्यविषयं . मानुषजन्म विवक्षुः गभाधानकालमुपदिशति 

बेरास्थन-- 
कुजेन्दुदेतु भ्रतिमासमातेवं 

~ तेतु पीडक्चमयुष्णदीधितो। 

अतोऽन्यथास्थे श्ुभपुङ्खहेक्षिते . 
नरेण संयोगसुषेति कामिनी ॥ १॥ ` 

इति । प्रतिमासं इजेन्दुहेत आवम् अुष्णदीधितो पीर गते 
तु गभैक्षमं भवतीति. सम्बन्धः । इुजेन्दुदेत् जथ इन्दुश्च इुंजन्द् तो 
हेतुर्यस्य तत् कुजेन्दुदेतु । जन्पकालभवयोः इलेन्द्ोः, अथवा प्रभ्न-. 
कारमवयोः योगेक्षणषडवगोदिपरस्परसम्बन्धे सति आतेवस्य शुद्धि 
जोयते । तच प्रतिमासम् । ४ 

“मासि मासि रजः स्लीणां रसजं स्वति भ्यम् । 
पत्सराद् द्वादशादृध्वेमेकपश्चाशतः श्य् ॥+" 

इत्यातवरक्षणम् । तच्च अयुष्णदीरधितौ स्रीणों जन्मेन्दोरषचयस्थान- 
गते कतकरचन्द्रे गभेक्षमं भवति । ऋतुकारचन्द्रस्य जन्मचन्द्रासुष 
च्यस्थामसिथितस्य कुजसम्बन्धे सति यदातेवं तद् गमीधानक्षमं भव- 
तीत्युक्तं मवति । अन्यत्र बलद्धतुरबिन्ध्याभ्यः | तथाच बादरा- 
यणः 

“ख्ीणां मतोध्युपचयकेमनुष्णरस्मि 
सन्दृश्यते यदि धरातनयेन तासाम् । 

 गभेग्रहातबघुश्न्ति तद। च वन्ध्यौ- 
 बृद्धातुरास्यवयसामपि तन्नदीष्टम् ॥+" 

ङुजन्दुहेत॒ पतिमासमित्यत्र इजेनद्रोरातैबहेत॒भूतयोः परलयेकं माः । 
नवांशकद्रादशांशकं परस्परसम्बन्धयुक्तं चेद् गभतिवं भवतीलयभोऽष्य- 
युसन्धेयः । पुनरत देुरब्देन .पुत्रकारको गुरुिवश्यते । तस्यापि (९) 

ति ~ १. ति, २, मातं मख. ग. पाम हम् 1 हे" क, ग, काडर. 9. न्द्रो" क. पाठः. ५. श्ति। अ कुजे" ख. ग. पाटः. ६. श्वंनःग. पारं 
क कृ. पाठ 



चतुर्थोऽध्यायः. | ४५९ 

कुजशशिगरूणां नवांशद्रादरांयस्थं च ̀  पर्स्परसम्बन्धे सति गभी 
भवतीति केचिद् व्यवस्यन्ति । इदमपि निरूपणीयं-- नवर्षचरणात्म- 
कस्य रारेरेकफस्यांशस्य पञ्चदशषधरिकात्मकस्य नवभागस्य दादश्था 
िभागे सति प्ञ्चसप्तिविनाञ्यो नर्वाशद्रादशांशभूतः मासशब्देना- 
्षरसंख्यया य) त्यन्ते । एवं गभंग्रहातेवञुक्त्वा उत्तरार्धेन गभीधान- 
कारथुपदिस्षति -- अयुष्णदौधित। अतोऽन्यथास्थे शुभपुङ्रहेक्षिते 
कामिनी नरेण संयोगम् उपति.इति सम्बन्धः । अतः पीडक्षीदन्य- 
थास्थे उपसयस्ये इति यावत् । कामिनीत्युक्त्या 

“श्षामग्रसन्नवदनां स्षुरच्छोणिपयोधराम् । 
सस्ताक्षिङक्ष पुंस्कामां विद्यादतुमतीं सिम् ॥" 

इत्युक्त रक्षणरक्षिता गमधिनयोम्या तात्कालिकग्रहगोचरवश्नाद् वि 
ज्ञातव्येति चोत्यते । नयपतिधातोच्युत्पशनेन नरशब्दनोत्त्या तस्योत्ा- 
द्कृत्वमपि तात्कालिकग्रहवश्चाद् विङ्ञातव्यभिस्युक्तं भवति । अवुष्ण. 
दधित अतः अन्यथास्थे उक्तात् पीडक्षादन्येत्र स्थिते उपचयराशौ 
स्थित, अथम्रजन्पन्षस्यपचयराशाविति सिध्यति । तथाहि--रजो- 
नि्म॑मनात् द्ीणाम् ऋतः पोडशच रात्रयः" इलयुक्तस्य ऋदट्कालस्य 
सकखस्यापि दुएरिष्सतपुरुपारमकगभांधानविपयत्वात तत्र नोफचया- 
प्ययस्थयन्द्रानिरूपणं घटते । पुरुषस्य तूत्पादनयोग्यः कालो निरूप- 
णीयश्चेति चन्द्र नरस्योपचयस्थिते शुमपुरमप्रहेशिते दमेन पद्प्रहेण 
गुरुणा रिते, शर्भशब्देन आयक्षरग्रदणाद् जुभे शुक्रनक्षत्र तत्र स्थिते 
प्वन्दरे पुङ्ररे्षिते संयागसुपति । दैयोगं सम्यग् योग गमाधानमं 
योगथुषेतीति याते । नस्वेत्रातोऽन्यथास्थ इति सिय उपचयस्थ शति 
कंस्माम्न व्याख्यायते । अयुक्तमेतत्, परुषप्राधान्याद् । यस्माद् बाद 
रायणः; 

“परुपापचयण्रदस्थ। गुरुणा यदि दद्यते दिममूखः 
खीपुरुषसम्प्रयोगं तद्ा वदेत् स च वृषा नैव +" 

€ ९ ¶ 

१, शस्यप ख, पाठः, २, "मति, ग. पाट, ३, नरेण नय" ख, पठः. ४, सस्थे 

भ! क, पाठः, ५, (्यथास्थे उ', ६. 'स्थनि' "मेन; «९, व्रस्थिः ग, पाठ, 
५, ५द्, ! षोड" स, श, पाडः, 



६० विवरणोपेते होराशाशे 

गत तु पीडकषमुष्णदीधिताविति न केवलमातेबे द्रष्टव्यं जातकेऽपि 

कथं, दिया रग्नाद्चुपचयस्थशन्रो गरेदश्यते यदि तिं तस्याः पुत्राः 

सम्भवन्ति । अत्र त्रिदशादिदृ्िरपि शक्येव । कदा पुतरसम्भावने 

त्यत्र स्वां खां दशाद्षगताः स्वफलग्रदाः स्युरिति व्यमाणग्रन्थेन द्र 

व्यम् । गुरोरटकवर्गेण बा सिया उपचयस्थञ्चन्द्रो लब दरदेण व्यते 

चेद यलात् सिध्यति । चन्द्र शभयोग(त्व)मपि द्रष्टव्यम् । पूरुष।पच 
यस्थश्चन्द्रो यदि ग्रैश्यते च तदा पुनविंबाहः कतेभ्य ईति । नरेण 
संयोगयुपैतीत्यत्र षोडशसु रात्रिषु अष्टावोजरत्रयः स्ीजननयोग्याः 
अष्टौ युग्मरात्रयः पुंजननयोग्याशरेति । ग्रथमावृतीयेकादश्रीत्रयोदशौषु 

रािषूत्पाेताः खियः पापशीलाः इरविनाशिन्यो भवन्ति । द्विती- 
यचतुथेराश्युत्यादिताः पुरुषाश्च दुराचारं अस्पायुषश्च भवन्ति । परि. 
शेषदिव्ोत्पादिताः स्त्रापुरुषाः सदाचारा वंशविवधेनाश्च भवन्ति ¦ 
*भू्तु; शुद्धा चतु्थऽहि स्ननेन सी रजखछा' इति वचनाह्ोकाचारतशथ 
रथपद्धितीयतृतीयरात्रिषु गभाधानं न कतैव्यामिति सिद्धम् । चतुथेरा- 
च्यादिषृत्पादितानां फलविरेषश्चान्यत्रोक्तः-- | 

“त्रोऽल्फायुद (रिका वंशकतो वन्ध्या पत्रः सुन्द रीशोऽतिदुश । 
श्रीमान् पापा पुण्यशीलो गुणाल्या सवैज्ञोऽभूत् तुथरात्रात् क्रमेण ॥'" 

इति । डमशब्दोक्तकरनक्षत्रग्ररणेन उत्यादनकासख ड॒कनक्त्रत्रिको- 
णादिसमभ्बन्धोऽप्युपरक्ष्यते । अत्र -छोके अपरोऽप्यतिरहखभूतो योज- 

नमकारः गभोतेवनकष्रस्य गभौध।ननकषत्रस्य च प्रदशनाथदुपदिष्षयते । 
पूरं संज्ञाध्याये अहलोरात्रविकट्पशब्देनोपदिषस्यरूपैकाटविरेषसमुद्कषो 
जातकप्नविषयजननमरणादिकारनिर्णयहेत्ः गुलिकोऽत्र हेतुशब्देन 
विवक्ष्यते । तथा दमुङ्गेषषित इति विशोषणम् अजुष्णदीधितो योषि 
तोऽलुषचयस्थे आतेवंनश्षतरं भरति आधानेन पति पुरुषस्य उपचयस्यै 
भुष्णदीधितो चेति उभयत्रापि योजनीर्ैम् । आसीवनकषत्रं भरति यो. 
जने शर्मः पद्यहो गुरुरेव बिवाितः। आधाननकषतरं मति योजने श्चुभ- 
| १. शादु ग. पाठः २. शा म, ३. न्ति। द्युमः ख. ग. पाठः ७, भ्र. 
ध ध फ, | | ५; टः क, स. पाठः. ६. प्प क.) पः ज्ञ, पाठः. ५, न्वः 

क; “म ग, पाठः, - ष ~ (न | 
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मिति युकनकषत्रं पुद्प्रह इति गुरु पिवक्ष्यते । मासि मासि रजः च्ची- 
णापित्ुक्तस्य मासस्य नाकत्रत्वाद् अततिवस्य नक्षत्रसम्भवसयन अत्र न- 

` क्षत्र ब्ञातव्यम् । नक्षवज्ञानस्य (सप्ताहतं त्रिघनमाजितरेषमक्षमितयुक्त- 
 न्यायविषयत्वाद् अत्रापि तत् कतेव्यमिति स्थिते योजनपकार उच्यते- 
जेन्दुहेतुभतिमा्े ुजरच इन्दुश्च हेतुश्च इनेन्दुहेतवः भौमचन्दरगु- 
छिकाः । भतिशचब्दो वीप्सायः । इजेन्दुेतूनां स्फृटेम्यः भत्येकं मासैः 
नविद्रादशांशकः भाग्वदुत्पादितः अप्र स्फुटीकर्ैव्यः। कथमिति चेद, 
अतीतमासभमाणविनाहिकात्मकाः नवांशकद्रादकांसर्काः राशितेन 
स्थाप्याः । वतेमानमासग्रमाणद्राद शांशके गतं विन्यस्य भरंशता हत्वा 
मासेन हृत्वा ङंग्धा भागाश्च स्थाप्याः । शिष्ठ षष्ठया हेत्वा मासेन हता 
खब्धाः कलाश्च स्थाप्याः । एवं रा्िमागकलात्मकं नवांशद्रादश्चारक- 
स्फुट जस्य चन्द्रस्य च कतंव्यम् । गुखिकस्य तु बिरोमगत्वाद् गतद्रा- 

 दशांशकाननवांशकराशेरारभ्य विरोमेन गणयित्वा वत॑मानद्रादशांशक- 
रुफुटमानेतम्यमिति । इजेन्दुरेत्नां नवांशर्कद्रादन्ांसकरफुटभानीय मा- 
समित्येक्वचननिदशंबङात् तानि त्रीण्यपि स्फुटानि संयोज्य जासीत् 
्रिस्फुटयोरत् न्यायसिद्धेन सप्ताहननेन जाताद् राशचिपिण्डात् र्जीहूत- 
रोषात् सारहृतसिष्छन्यश्चिन्यादीनि नक्षत्राणि । तथा युरोरपि नवांशक- 
द्रादशांशकस्फुटथत्याद्च सप्तमिहंत्वा पूववत् मजासारेयनक्षत्रम् अधि- 
न्यादिकमानीयते तस्य नक्षत्रस्य पूथोनीतनक्षत्रेण केन्रत्रिकोणसंबन्प 
सति पूवोनौतनक्त्रं ग भोतेवनक्षत्रे भवति । शभ पुड्प्रहक्षित इत्युक्त्या 
तयोनेश्षत्रयोः समसप्रकदृ्टिरत्र गभोतेवनश्षत्रस्य मुख्यं लक्षणं, तंद- 
भावे केनद्रतरिकोणसम्बद्धोऽपि निरूपणीयः । तस्मादा्ैवदद्चननकत्राद 
ऊरध्वैकारभवेषु षोडशसु ऋतुदिवसेषु यत्र. यत्र शरकरयुक्तंनकषजरतिको. 
णसम्भवः तत्न गमोधानं भवति । तस्य. नधृत्रस्य ुरुदष्ियोगे पुरुष- 

१, स्यघ्रोक्त क. पाठः. २. न्स, ३. ष्यकद्धी,ः ४. क, ५. तः), 
६. चचित् पूणां अ ग. पाडः, ७. काः न' ख. ग. पाठः. ८, क.क,. पाढः..९. भ्या: | 
शिष्टं ननि, १०. स्फु, ११. शवात् ग. पाठः. . १२ तान्रि' क. पाडः. १३. 
शमा न्या क., शं न्य ग, पाडः, १४ (जासरराश्वन्यादितो नक्षत्रमानेतन्यम् । तथा, 

१५. श्र चग १६, दा भवेत के .१७. च्तत्रिः ग, पष्टः, 
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स्योपचयस्थानगतत्वे च मभौधानपम्भवः । . तस्मानन्षत्राद् दशमं 

जन्मनक्षत्रं भवत्येष ॥ १.॥ ॥ 

एत्र निङ्पितस्य गर्भाधानस्य दम्परतिविषरयतवादर्. दम्पत्यारन्यान्यस्सम्बन्ध तस्मयोग 

4 न्द्रवज्जणादह् - 

४ यथास्वरारिभिंथुनं समेति 
` तथेव वाच्यो मिधुनभरयागः। 
अखद्ग्रहालोकिवसयुतेऽस्ते , ` 

सरोष इटः सविलासदासः | २॥ 

इति । यथा अस्तरा्िः तथा मिथुनं समेति सङ्गच्छते । पुरूष- 
जातके यः सप्तमराक्षिः तद्वशेन लिया जन्मक्षादि वक्तव्यं, तथा शी 
जातके यः स॒प्रमराशिः तद्वशेन पुरुषस्य जन्मक्षोहि .वक्तव्पम् । एषं 
दम्पलयाः परस्परसम्बन्धो. विचिन्तनीयः । तव्था-- 

“लग्राधिपषो. वा मदनाधिपो वा 
यातो यदीये भवर्नेऽशके वा । 

तस्ेत्रजातं प्रवदेत्. कलत्रं 
पुंसोऽङ्कनायार्च पतिं तथेत्र ॥" 

“भायाधिपास्थतकषत्रं भायया जन्मभं विदुः | 
(५ केर | 

॥|'1 तत्यज तस्य नीचं वा तदंशं वाथ निरदिशत् 
इत्यादिभिवेचनः पुरुषस्य कलत्रनन्म वक्तव्यम् । तथा - 

` “यचच्फङ नरमबे क्षुममङ्गनानां 
तत्तद् वदत् पतिषु वा सकु विधेयम् ।" 

इत्यतिदेशेन लिया भतेजन्मकषमपि तद्वदेव निरूपणीयमिति स्थिते 
यथोक्तलश्षणवशाद् बहुषु जम्मु वक्तव्यतया परपिषु नक्षत्रसम्ब- 
नयवाद आ।षटन्यपृहयाय चिषटेषु नक्षव्रसम्बन्धवशाद् प्ाह्यषु द्वित्रेषु 
सत्सु इद् कठन्रजन्मनम् अथवो मरेजन्मकषमिति -विशेषनिरदेशौ नष्ट 

- १. श्त्रच् भः ख, पाठ, (8 4 चच द्रौयति-- ख, ग पाठः, ३ (ते । 

च, पाठ वदेत्" क» ख. पाठ ५4 “देदित्य क, ग; पाड प* (1:10 4 0 पाठः, ५, विद्म. ५, शानन्! न, पाड | वि 



चतुर्थोऽध्याय; } ` ६१: 
जातकवशात् 'धुकाष्टवगेवश्ाच कव्य; । तत्र नश्नातकोक्तवक्ाच्च 
नन्मकारोदयलग्रं विन्पस्य रारिषदकं संयोज्य राश्िगुणकारं य~ ` 
थासम्भवे ग्रहगुणकोरं च कृत्वा सप्तभिनिहस्य सपर्विशतिहतशेषे न- 
बकदानेनं वा नवकविज्लोधनेन वा धथास्थितेन वा कटत्रजन्पर्ध भ- . 
कजन्मर्ध चा स्वोदयरुभरेन बक्तञ्यमिति नष्टनातकवक्ष्यमाणभमा्गः । 
तथाच व्ष्यति- | 

“सप्ताहतं वरिघनभाजितश्चेषमरक्षं 
दनत्वाथवा नव विशोध्य नवाथवास्माह् । 

एवं करत्रपहजासनशतरमेभ्यः 
रवेदे हदय राशिवकशेन तेषाम् ।।" ॥ 

इदि । शयुक्रस्याषकवरगें वक्ष्यमाणप्रकारेण रश्रिचक्रे निशिप्य परक्ि- 
राशिफएरसंख्यां विज्ञाय नकषत्रभकान्ते स्थापयेत् । अथ ख्प्राधिपस्फुटे . 
छयुकस्फुटे च संयोजित यो राशिभेवति तत्र राशो तत्सप्रमराशे वाश्ु- ` 
करस्य स्वकीयः काणो यत्रास्ति तत्रस्थया काणसंख्ययात्र कमै कते- 
व्यद ! उभयनत्राप्यसित चेत्^थो राशिः तयोंशनस्योपचयस्थानं तत्रस्था 
काणसैरूयया कम॑ ! उभावप्यनुपचयो चेत् स्गराधिषें सप्तमाधिषं चं ` 
संयोस्य तत्र जति राशो तस्स्रमरा्नो वा रम्रख उपचयखानभूते यत्र ` 
शक्रस खकीयः काणोऽस्ति तत्रस्थया काणसख्यया कमे कतंव्य््। एवे ` 
कग्रपधयुक्रयोगराश्नौ तत्सप्नमराच्यो वा, तथा रग्राधिपसप्रदाधिपयोग- 
राकौ तत्सक्तमराक्षौ वा । यत्र छमरादुपचयैत्वे श्क्रा्टक्रगे शुक्रकाण- 
योग सम्भवति तत्रस्था काणसंख्या-कमैयोग्येति यावत् । कमेपका- 
रस्त॒--यत्र यावती काणसंख्या यख यख ग्रह काणयोगेन जाता 

तस्य खय ग्रह स्फुटं विन्यस्य तया काणसंख्यया प्रथक् प्रथक् संगु- _ 
णय्य संयोजने कृते यो राशिरभ्यते तख मोचि्ादिगुणकारः कतेग्यः। - 
तथा क्त्र राकौ अहा सन्ति.चेद् यथासम्भवं ग्रहयुणकासेऽपि कतेव्य 

एव कमणि कृते यमकषतरं रम्यते तनकषतरं भायांयां जन्म॑ भरेजन्मधं ` 
4. ज तत्र जन्मरक्ैका' ख. पाष्ठः. >. रकं य ३. कारके च् भित्वा 

स ग, पारः "शि न ख. पाठः, ६. (तथासंस्थि' ग. पाठः. ७. “याने 

क, क, पठ "स्व, ९. भ्यस्थान्स्वे' ग. पाडः, १० तः ख. ग्, कठः, -११. | 

सौजस्मस्ेभ् + म. प 
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बा वदेत् । पुरुषस एुनविवाहर्षणे ल्षियाः पुनभूत्वल्षणे च सम्भ- 

पति करथयोग्यसंख्योया द्वियुणत्वेन त्रियणस्वेन ५५४ यथोक्तकमेणि इते 
द्वितीयमार्याजन्पकषं द्वितीयम्ैजन्यर्ध वा तृतीयभायाजन्क्षे तृतीयम 

$जन्मर् वा लभ्यते | एवमादिपकारानीतजन्पक्षसम्बन्धवनचात् पूवेषद- 
वितद्ि्ादिसम्भवसन्देहनित्याखं पुरुषस एतमक्षत्रनातयः सङ्गतिः 
असाः लिया एतन्नकषत्रजातेन पुरुषेण सङ्गतिः गभाधानक्षमा भवेद् 
इलः । एवं दम्पत्योनिजनिजास्तराशिवशाद् गमाधानक्षमां परस्पर- 
सङ्गति्ुपदिष्य तत्र साम्भयोगिकमवखान्तरं दशेयति-- तथेव मिथु- 
नप्रयोगः वाच्य इत्यन्वयः । अदेशधानत्वादख शाख्सख रहखमन- 
न्यसा्षिकं मेधुनगवमवखान्तरमपि निदेटव्यमिलयथेः। तत्सरूपं दिड्- 
मत्रेणाह -- अस्ते असदग्रहालोकितसंयुते मिथुनभयोगः सरोष इति 

सम्बन्धः । मिथुनप्रयोग इति वात्खायनचास्र सास्प्रयोगिकाधिकरणे 
विस्तरेण प्रतिपादितम् आलिङ्गनचुम्बनादिविविध्रोपचारपरिपोषितं 
मिंथुनकर्मोच्यते । स च अस्ते अस्तराशो असूदग्रदारोकितसंयुते पाप- 
रहेरवलोकषिते युक्ते बा सति सरोषः करहवहुर इत्यथैः । इटैरालो- 

कितर्सयुते सविखाषहासः अन्योन्यौनुरागयुक्त इलययथे ; । असख वि- 

स्तरथान्यत्र-- ` | ति, “क्रूरेषु पतिं लजवि प्रणदा नन्दयति पतिमपापेषु 
चन्द्र पापसमेते पुरुषो थङ्क्ते वाद् रवौ नारीम् । . 

इत्यादिभिः पदरितः । तथात्रैव वक्ष्यमाणं ` 
“भन्दक्षारे शशिनि हिुके मन्दच््ेऽन्जगे वा 

तद्युक्ते वा तमति शयनं नीचसंखैश भूमौ ।" 
इत्यादिविषेषरक्षणं च निदेशावसरेऽलुसन्धेयम् ॥ २ ॥ ̀ 

अर्थ “सन्तो हयहरपतयाये दम्यः सङ्गतिं रहः” इत्यादिभिः सङ्गतिफलत्वेन 
अर्दितमपत्यसद्धावं वंरास्थेन सक्षयति-- ` | । ' 

५  स्वमागगै- 
_____ शरौ चिकोणोद्यधरमगेऽपि ते चिकोणोदयधमेगेऽपि वा । _. ̂  

| १, ध श्ल्यया दि ग्, पाठः, . २. न्यः कृ, पाडः, ३. ध्योगाधि". ग, पाठः, ४, नः त 
स ग, पाडः. ५. न्यराः कच. पाठः, ६, ध्या" ग, पाडः. ७ , व.ड न्त, ग, पाड. ` 
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भमवलपदय हि विबीजिनाभिमे ` 

करा हिमांरोर्विडशाभिवाफलाः ॥ ३॥ 
इति । निषेकतातकालिकः भश्नतात्काङिकैवां रवीन्दशुकराव- निजैः स्वभागगेः गुरौ त्रिकोणोदयधपगेऽपरि वा सति अपल्यं मवति 

दि इति सम्बन्धः । रविश्च इन्दुश्च शुक्रश्च अवनिजश्च रवीन्दुशुक्राव- 
निजाः एतेः स्वभागगै : रविश्ुक्राभ्यां पुरुषशुकरूपाभ्यां पुम्भाग- 
गाभ्याम् इन्द्रवनिजाभयां स्ीशलोगितरूपाम्यां स्लीभागगाम्पापिलयभः। 
अत्र घयोधिष्ठितरामिवशेन पुरुषस्य, टक्राधिष्टितराशिवेन शुद्धस्य, 
चन्द्राधिष्ठितराशिवशेन स्ियाः, इजाधिष्ठितराशिषशेन शोणितस्य च 
गभत्पादनसामथ्यं तदसरापश्यजनकदोषराहिलयं च निशेतव्यमिति 
भावः। तथा गुरो त्रिकोणोदयधर्मगेऽपि वा इति । भिकोणगते उदय 
गते धर्मगतेऽपि वा सति अपत्यं भवतीत्य । अत्र सन्तानक्रारकश्य 
रोः त्रिकोणादिगतत्वेन तत्र म्भ पाकोन्छुलस्य यस्यकस्यविज्जी- 
पात्मनः सन्निधिर्चोत्यते । केवरं शुद्धाभ्यां शुङ्धशोणिताभ्यामेव न 
गर्भोत्पत्तिः, किन्तु तत्र जीवौत्मसानिध्ये च सलयेव गर्मो. भवति । 
तथाचोक्त- | | | 

“शुद्धे शतेष सखः स्वकरमेषटेश चोदितः । 
गभः सम्पद्यते यक्तिवशादभिरिवारणौ ॥ 

रति । अत्र द्धं शठं शुद्धमातेवं च स्वकमङेशचोदितो नीवासा च 
एतत्रितये गभः सम्पद्यत इुक्तं भवति । शुकशोणितयोः द्धश 

“शुं शुद्धं गुरु लिग्धं मधुरं बहुलं बहु । 
घुतमाक्षिकतेलाभं सद्वभौयातेवं पुनः ॥ 
टाक्षाररससशास्ताम पौतं यच विरज्यते ।” 

श्यव॑रक्षणलक्षिता श्क्र।वनिजाभ्यां स्वभागगंताभ्याम् अवगम्यते। 
पंलियोः शुद्धिश्च -- | 

 शूणेषोडशवषौं स्री पूरणेन सङ्गता । .. 
प प्म कठ द् वसाः ख.पाठः. ३. दक कग. पाड भ 
#, पठः, ५. गगाभ्ग्राम्" ख. पाठः. | ` ` 

१.१ 



विवरणेपेते होराश्ाल 

वीर्यवन्तं सुतं सते तयोन्यृनाब्दयोः पुनः ॥ 
स्यदपायुस्धन्यो वा गर्भो भवति नैव वा। 

इत्यादिटक्षणरुषश्षिता रवीन्दुभ्यां स्वभागगताभ्याम् अवगन्तव्या । 
एषां स्वभागगतत्वेऽपि गभोचुखत्तिस्थानं ` दरोयति -- इमे रवीन्दुशच- 
क्रावनिजाः स्वभागगा अपि विबीजिनाम् अफलाः) तच्चोपमया द्रद- 
यति -- हिमांशोः कराः विदशामिवेति । यथा चन्द्ररद्मयः सुव्यक्त 
अपि नेत्ररहितानां विफला भवन्ति, तथा स्वभागगता अपि रबीन्दु- 
गुक्राबनिजा विबीजिनाम् अफला मवन्तील्यथः। विबीजिनामिति । बी- 
जासमथं रेतोंऽघ्धं विवीजं, विहतं बीजं विबीजमिति तप्पुर्षः । विहं 
विधिम् अत्पफललम्पादनासमथमिल्यथेः । तद्वन्तो बिबीनिनः । बीज- 
चिहतिश द्विषा निजागन्तुकदतुमेदेन । तत्र निजहेतवो वातपित्तादयः। 

गन्तुकहेतवर्च महदपध्यानदेवतापीडादयः। तेऽपि द्विविधाः प्रय- 
रिचत्तसाध्या असाध्याश्चेति । एतन्यक्तिश्च यथोपदिष््वीजबलाबल- 
निरूपणे जायते! त्था बीजबङावलनिरूपणभकारोऽन्य्ास्रपसिद्धो- 
ऽप्यत्र शाके सूचितः । स्वभागगेरिव्यत्र स्वभशब्देन स्वाधिष्टितन्त्र- 
युच्यते, तदच्छन्तीति स्वभागा इति निवेचनेन स्वभागरब्देन 

“क्रमाच्चन्दरक्रियाः पश्च पश्च मेषादिराशिषु। ` 
पकरप्य तत्समं बूयात् सवेकार्यषु तत्फलम् ॥'” 

इति भदार्शिताः षष्टिवंटिकात्मकनकषत्रहादशाशरूपा मेषादिराश्चय उ- 
च्यन्ते । त मताः स्वभागगाः । अत्रेयं गणितपकरिया-ग्रहाधिष्ठितन- 
शषूत्रगतनाडकाः सावेयवा विन्यस्य पञ्चभिर्विभज्य रश्यो लभ्यन्ते 
दोषात् त्िशद्गुणिताद् भागाः, षष्ट्या गुणिता्धिप्ताश्चं लभ्यन्ते । 
तद्राशिभागक्रखत्मकं स्वभागगग्रहस्फुटं भवति । एवमानीतिष र्षी 
नदुक्रावनिनेषु गुरुमपि स्वर्भवशचदेवमानीय उभयत्र स्थापयित्वा 
द क्षिणस्थिते गुरो रविशुक्रो योजयेत् बामस्ये चन्द्रावानिजो योजयेत् । 

“दितदक्ष' ख. पाठः. २. ष्टा भवन्तीत्य, ६. न्न: 1 तचरोपमया द्रं... ... 
धः । बीजः क. पाटः. ४. कमे" ल. ग. पाठः, ५५. भागगका ६. “था, ५७, न्तेषपं 
त्रिः €, (भागव, ९, धरेत् तत्र द स, पाठः, १०, -निजौचयोः ग, पीडि, | 
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ततर दकिणस्थितं बीजस्फुटं तदानराशायोजांशकस्थ चद् बीजवबटं पू- 
णेमिति ष्टव्यं, तथा वामस्थंसेत्रसफुरं तद्ुग्मरारौ -युग्मांशकस्थं. चेत् 
्षत्रबरुपपि पूण वेदितन्यम् । एवे बीजवले क्षेत्रबले च सम्पूर्णे सति 
कस्मिन् काले अपत्यलद्धिरिति ब्ञातुभुपायोऽप्यत्र सूत्रितः । रवीन्दु 
क्रावनिजेः खभागगेः सहिते शुरो श्रस्य त्रिकोणोदयधर्मगे इति तत 
योजना । यथोक्तबदानीतानां रवीन्दुुकाव्रनिनानां शरोर पञ्चानां 
स्फुटयोगराद्ो छभत्निकोणगते, अपिशब्दादस्य केन्द्रगते वा सति प्रथ- 
मचयस्यपल्यलाभः; वाचब्देनास्य पणपरस्थिते मध्यवयसि, आपोश्ि- 
मस्थिते अन्त्यवयसि पुत्रखाम इति द्रष्टव्यम् । एष प्रकारः केवखरषी 
न्दुघुक्रावनिजगुरुस्फुटेरपि संवादाय विचिन्तनीयः । अन्ये सम्प्रदाय- 
विदोऽत्र स्वमागगेरित्यत्र अक्षरसंख्यया करमेण र्वीन्द्रो्तुभिगणनं) 
शुक्रावनिजयोखिभिशंणनं च दृत्वा तथा गुरो ओति वचर्नैवश्ात् 
त्रिगुणलं गुरो कृत्वा यथाद्ित बीजवटं क्षे्रवरं कारुविशेषं च 
निर्देष्टव्यं भन्वते। स भरकारोऽपि संवादाथ निरूपणीयः । तथा पुनर- 
स्मिनिमे करा इत्युक्त्या उअक्षरसख्यया पञ्चाशद्धिनाडिकाचारव- ` 
शोपरभ्यसुक्ष्मग्रहस्थितिगते रवीन्द्रादिभिः कपैखेन करशब्दवाच्यैर 
प्यत्र कमे कतेव्यम् । अत्र विशेषोऽप्यसि - , 

““माताण्डोदयर्तोऽट्पानसुग्हं मेषान्ततो बाभितः  .. .. 
पञ्चाशद्धिषटीभिरत्र विचरन् चापाधतोऽुक्रमात् । ` . 

चन्दरस्तत्त्वविनाडिकात्मकेषुसखो भागादिकं चानयेद् 
भूयः पञ्चभिरभ्यसेत् पुनरिमौ. षषटयादिनारोपयेत्॥ 

एवं सन्ततिभातरुश्ीतकिरणावानीय हित्वा र्वि 
शीतांशोः पुनरत्र शुद्धतिथिजाः पूत्रान्विताः कीतिताः 

पत्रो नास्ति तथा सितेतर यवां दत्तादिपुत्रोधवं नि 
तत्रादौ तु समादिशेज्जननतः भरस्नेन वा पृच्छताम् ॥” 

इत्युक्तमार्मेणे च दक्मग्रहाणामषटकवर्गेण च सन्ततिसद्धावासद्धावो 
निर्दष्टव्यौ । अत्र सन्तस्यभावरक्षणे सति तस्य छक्षणस्य दोबेल्ये 
त 

, भ्नेवेतिः ग. पाठः, २. "लं संपू, २. नात क. पठः. ४, -रत्र, ५५ ण 

सू" ख. पाठः. 
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बरायकित्तकमणा सन्ततिः स्यात् । दौबेद्यं॑च टक्षणस्यासम्पणेतया 
रभदषटियोगेन वा संभवति । तत्र निजानां वातपित्तादिजनितानां 
दोषाणां भायधित्तकम- | 

'"जन्पान्तरकृत पापं व्याधिरूषेण जायते । 
तच्छान्तिरौषधेदानेनपहोमाचेनादिभिः ॥" 

इत्यादिवचनवशात् कतेव्यम् । आगन्तुकानां त॒ पहदपध्यानजनितानां 
तत्तदूचितद्यभक्माणे भ्रायधित्तत्वेन विधेयानि । देवतापीडानां तु 
“राक्नसथुजङ्गमेरवमूतानां भूमिनन्दनः स्वापा?त्यादिमिवेचनेः बाधः 
कमवधा्यं तदुचितानि बलिकमाणि रत्तादीनि च यथां विधेयानि । 
एवे दोषाणां प्रायध्ित्त कृते सन्ततिरन्िभेवति । सन्तत्यभावलक्षु- 
णस्य सम्पूणतरे शुभग्रहद्ष्टियोगाभावि च विकीभजिखं सम्यग् भवति| 
तेषां विबीजिनाम् इमे पूत्रकारकत्वेनोक्ता रवीन्दुश्युक्रावनिजगुरवः स्व- 
भागगा अपि दष्हीनानां चन्द्ररईमय इव निष्फला भवन्तीत्यथेः। यथो 
क्तलक्षणेन विवीजित्वा मावे बीजबटसद्भावे च अपत्यं भवति । अन्य- 
भ्रापि बाजबलानेरूपणं -- पुङ्कहाणाम् अकङुजगुरूणां स्फुटानि प्रथग् 
विन्यस्य छिप्तीकरत्य दिनमतनाडिकाभिः सावयवाभिशुणयेत्। अवय- 
वाथ साधाधिकान् ष्रष्टयारोप्य स्यजेत् । ततः षर॒च्छतेन हत्वा लब्धा 
विनाडिकाः स्युः । पुनः पदाभिहैत्वा न्धाः श्वासाश्च भवन्ति । एतद् 
भीजवटसाधनं भवति । एवं ्रयाणामपि बीजवरुसाधनमानीय स्था- 
पयत् । तथा स्रीग्रहयोश्चन्द्रयुकयोध स्फुटा भ्यां. पृथक् केत्रवरुसाधने च 
यथोक्तवदानेतव्ये। पुनः स्वंस्वं बीभंबलसाधनं विन्यस्य चिनादकृतेन 
दिनगतेन गुणयित्वा पषा हृत्वा टिप्षिका छम्यन्ते, शिष्टा विरिप्घाश्च 
भवन्ति । एवं कृतानि भीजबलसापनानिस्वे स्वे स्फुटे यथास्थान योज- 
यत्। तथा छृतानि तानि पु्दसफुटानि एकत्र योजयेत्, तद् बीजसफुटं 

-=- ~~~. => ~~ न. 
जाक क-म 

१. धाम २. तज, ३. पीडितानां शेव, ५. पतते सति स य, पाठ 6 ७. ज' ख, ग, पाटः. ८. णाँ पृः ९ स्वय स्वयं बी ग. पाट 
१५. “जसा क" पाठः, ११. व्ववी' ग, पाठः, १२. स्वा निज निजबीः क, पष्ठ 
११. निस्मुःग्, प्ट | 
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भवति । तथैवानीतशचत्रबखसाधन संस्कृते सीग्रहयोऽचन्द्रहुक्रयोः स्फुटे 
च योजयेत्, तत् कषत्रस्फुटं च भवति । एवभानीतयोः बीजकेत्रस्फुटयोः 
ओजयुग्मराशिगतत्येन ज्ुभग्रहदृष्टियोगाभ्यां च तयोवाबटं निरूपणी- 
यम् । उभयोरपि बल्वच्वे सुखेन सन्ततिरखाभः । अन्ये पुनरेवं वीजबटं 
शषत्रबटं च निरूपयन्ति -- पुरुषस्य रविसितगुरुस्फुटानेकीष्कत्य मण्डलं 
परिशोभ्याचरिष्टमाज ओजा सकथेद् बीजवरमस्ि । अशकेनाप्यटम् 
तथा स्याः चन्द्रहजगुरुस्फुटानेकीङ्त्यावरिष् युगपे युग्मनवां शकधेत् 
्षत्रगु(णम ए णो) स्ति इति । बीजवले सम्पूर्णे सति क्षत्रस्य बराभावे पुन- 
विवाहं दत्वा सन्ततिखाभः । गीजबले त्वसम्पूर्णे अष्टकापावेणतिषरुदो- 
मादिभिः कृच्छेण सन्ततिखाभः । उभयोरपि बलश्ूल्यस्वे तयोः; बीज- 
कषेत्रस्फुटयोः योगराशेः पश्चमे सप्तमे व। षण्डग्रहयोगे सन्तत्यभावः । 
पापेग्रहदृशियोगाभ्यां च तथैत्र वक्तग्यम् । अत्रैवं मीजकषेत्रयोबेख्षत्ते 
सति तथोगस्फुटस्य पञ्चमसप्रमयोः षण्डग्रहपापयागामावे च सति 
सन्ततिभेवतीति वक्तव्यम् । तत्सख्या च, 

('गुरुखितसुतसाने यावतां विद्यते (फ ए ब)खम् । 
राञ्चनीचगरृहं त्यक्त्वा तावन्तस्तनयाः स्मरताः |" 

इति । जीवाष्टकवगवशात् | ॥ 
` ““ल्रस्येन्दोगयोश्चैव द्रादसांशस्य पुत्रभे। 
 बराधिकस्य शुद्ाक्षैः पुज्रस द्यावगम्यते ॥ 

पुत्राधिपयुक्तांशा यावन्तः पुत्रकास्तु तावन्तः । 
अंशवशेन विदध्यात् पंस्रीब्रदिक्षयादीश्च ॥ ` 

इत्यादिवर्चनाच निर्दया । इति दिङ्मात्रेण सन्तनचिन्ताप्यत्र वि- 
अीजिनाभि्युक्त्या सचितेति द्रष्टव्यम् ॥ २ ॥ 

गभोधानसम्भवलक्षणसुक्त्वेदानीम् आधारथधेयक्योः खीपुरुषयोराहितस्य गभ॑स्य च 

आधानलम्रव्चात् प्रक्नलप्नवशाद्रा ज्ञातनव्यमरिष्टं षडमिः श्टोकैः सेक्षेपेणोपदिश्ति- 

दिवाकरेन्द्योः स्मरगौ कुजाकंजो 
गद्प्रदो पुङ्कलयोषिलोस्तदा 

१. . "डपापग्रहयो" ग. पाठः. :२. श्वैतद् द्रा" क. ख. पाठः. ३. ‰ई' क. पाटः. 
४. भवदा, ५. न्यम् ।' ग. पाठः. ६. “न्ततिचिः ख. पाठः, ७. चैद्थेन- 

द --- क, पाठः, 
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त्ययस्वगो शृत्युकरो तथा युतौ 
तदेकटश्या भरणाय कल्पितौ ॥ ४॥ 

इति । दिवाकरेण पुंसः जुभाञुभनिरूपणम्, इन्दुना स्यः 
दुभाग्ुभनिरूपणं च पूवेपदरितमिह प्रकाशीक्रियते । दिवाकरः यत्र- 
तत्र स्थितख सरगौ सप्मगतो इजाकेजो `पुङ्टस्य गभोषातुः पुरषस 
गदपरदो रोगमूचको । तथा यत्रङतर ग्यवस्ितख चन्द्र सरग इजा- 
कजा सप्तमगतः नः अकरनो वा योषितः रोगसुचको । तदाः निषेक- 
कराल इत्यथः । तथः व्ययस्वगो भ्रत्युकरो दिवाकरेन्दरोः द्रादलधंनया- 
नगती इजाकेजा तदा मृत्युकरौ भवतः। दिवाकरख उभयतः यतौ 
छुजाकंजो पुरुषस्य मृस्युकरो भेवतः, तथा चन्द्रे उभयतः सितौ इ- 
जाकेजो योषितो स्रत्युकरो भवत इत्यथः । कुजाकजौ यतौ तदेकच्टया 
मरणाय कल्पिता कुजाकंजयोरेकः दिवाकरेण युतः, इतरः तं पयति 
चेत् पुरुषस्य मरणाय भवति । तथा इुनाकजयोरेकशन्द्रण युक्त 
इतरः चन्द्रं पश्यति चेत् योषितो मरणाय भवतीत्यधेः । तदा दिवा- 
करेन्द्रोः स्मरगो इजाकंजो पङ्खयोषितोः गदपदौ मवतः इत्यन्वयः । 
दिवाकरेन्दरोः भ्ययस्वगो इनाकंजौ पुङ्गलयोषितोः गरत्युकरौ भवतः । 
तथा दिवाकरेन्ुभ्यां युतो इनाकेजौ तदेकडष्टया पूङ्गख्योषितोः मर- 
णाय कल्यितावित्यन्वयः । अयं कुजाकजन्यायः सर्वत्र भावभावाधि 
पञ्भाशुभकथनेऽपि योजनीयः । इजसमानः केतुः । अर्कजपमानो 
राहुः । इति राहुकेतुभ्याम् एवं निरूपणीय प्रायेण ॥ ४.॥ 

अपुरुपयारन्योन्यमरिष्टमाह -- | | 

दिवाकरौ पितृमात॒संक्ञितौ 
कानशचरेन्द् निरि तंदिषयर्यात् | 

पितृव्यमातृष्वखसंक्ितौ तु ता- 
वथाजयुग्मक्षगतौ तथोः ज्ुमौ ॥ 

इति । दिवा अकंशुकतो पितमातृसंतनितो भवतः, निति रनेश्वरेन्द् त १, को! तदाग, पाड तो यो खं, पाटः. ३. तावित्यः ग पाऽ ४, “ह वेशस्येनाद-- क, पाः ” © 
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पितृमातुसं शितो भवतः, तद्विपर्ययात् पिततव्यमातृष्वखसं्नितो च भ- 
वतः इति सम्बन्धः । दिवा निषेकशेद् अकं; पिता शुक्रो माता शनै- 
रः पितृव्य; पितृसोद्रः चन्द्रो मादृष्वसा । रात्रौ निषेकभेत् रनैशरः 
पिता अकः पितृव्यः चन्द्रो माता डुक्रो मातृष्वसा इत्युक्तं मवति। तौ 
ओजयुग्मक्षेगतो तयोः शुभौ । तौ पितृपातग्रहो पितृज्यमातष्वशग्रहौ च 
ओजयुगमक्षगतो तयोः पितृमाग्नोः पितृव्यमातृष्वसरो शुभौ यथौ 
छभकरा भवतः| अत्र अथात् प्रतीयमानं पितृपित्व्यग्रहयोः युग्मराशि- 
गतत्वे सति अश्युभत्वं, माठृमातृष्वसृग्रहयोः ओनराशिगतत्मै च सत्यजु- 
भत्व विवक्षितमिति ग्रकरणौत् सिध्यति । अत्र दिवासब्देन दिवाराक्यः 
निशषारन्देन निकशारश्षयः ओनयुग्मयोर्छसादित्ं च संवादाय ग्रदयनते | 
“(स्फुटमिह भति दितरिसषादमावाद्"' इति प्रश्चजातकयोः; सेवादो- 
ऽब्र्यमपेक्षणीय एव । अनेनापि पुङ्रयोषितोरेवारेषुक्त, पासङ्गि 
कयोः पितरव्यमातृष्व्रस्लोररिष्टमपि मनोरोगदेुत्येन पुङ्कख्योषितोर- 
रिष्टमेव भवति । 

“मनः ल्षरीर्योस्तापः परस्परमुत्रनेत् । 
आध्राराधेयभावत्वात् तप्नाज्यषव्योरिि ॥ =. 

इति प्रसिद्धेः पूङगलयोपितोरंव गभोधानकाले पितृत्वं मातृत्वमपि सिद्ध- 
मित्यमेदोक्िः । एतञ्जतस्यापि चिन्त्यम् । तद् यथा--दिवाजत- 
स्यार्कशनेश्वरौ विपरीतरासो विपर्शातनवांरकस्थौ चेत् पितपितृच्याभ्यां 
विरद्धौ भवति । एवं सिमत् तथव । तत्र भेदः-- यदि रये पापस- 
हिते कलब्राधिपे बलिष्टेच तहिं ताभ्यां मधुनादिकं च सम्भवति। एवं 
दिवाजतायाः सिया; चन्द्रशुक्राबोजराशचावोजराचिनवांशकस्थो भवतः, 
लदा सा मातृमातेष्वसृम्यां विरोधी । तत्र पुंसेत् तथेव । तत्रायं 
विकेषः-- यदि लग्रे पापसहिते करत्राधिपे ब्ररिष्े च तर्हिं ताभ्यां मेथु- 
नादिकं च मम्भवति । एवं रात्रा चत् तराक्तन्यायेन द्रष्टव्यम् । तत्र 
ातृस्थानाधिपशन्दरग्यकाभ्यां युतेश्वत् पुमान् भगिन्या सह मेथुनं 

॑ १, पतु, २, ्वक्रलकम दनषयुभः म. प्राठः ३. श्वे सस. ग. पाटः, 

४, स्वमिति “^ शवेज्ञात् सि. € नत, ७, वमर" य, पाटः, 
४, षः ख., 'द्र' य. पाठः. ९. "ङ्कः ॥ ५] स. ग. पाडः, 
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गच्छति † अकेशनेश्वराभ्यां युतशरेत् सी भात्रा सह मेधुनं गच्छति 
पत्रस्थानाधिपश्ेत् पुत्या सह् पुत्रेण वा नवमस्थानाधियशेत् मातुखान्या 
मातुरेन वा स्त्र युक्त्या पिचिन्त्य वक्तव्यम् ॥ ५ ॥ 

अतःपरमादितस्य गर्मस्याधारभूताया मातुरर दशयति - 

अभिलषद्धिरदयक्चमसदि- 
मरणमेति दाभदिमयाते । 

उदयरा्दिसदिते च यमे खी | 
विगलिलोड़पतिभुसखतदष्े ॥ ६ ॥ 

इति । उदये इति सप्तम्थन्तमप्वैध्याहायेम् । उदयं शुभदटि- 
मयते उदयश्मभिलषद्धिः असद्धिः सखी मरणमेति । रपर श्भदष्टिम- 
गर्ने रुग्रमभिलषद्धिः प्रवेष्टकामेः दादशक्षान्तयद्रेकाणस्थितैः पाप- 
गरदैः आहित्भभ खी मरणमेति । तथाच गार्गिः - . 

“अदयुभैद्रीदशकषस्थेः शुभदृष्टिविवरजिते । 
आधानलग्ने मरणं योषितः प्रवदेद् बुधः ॥ ” 

इति । अत्रैव लक्षणान्तरमाह -- यमे उदयराशिसहिते बिगछितोडपति- 
भूयुतच्षटे च स्री मरणमेतीति सम्बन्धः । उदयलप्रस्थितं शनेशवरं शीण 
चन्द्रः कषितिजशथ पर्यतशेद् आहितगां खरी रियत इत्यथः । अत्र दृष्टि 
सप्रमव्यतिरिक्तेव गद्यते । सप्तमस्थयोः ऊुजचन्द्रयोेग्रस्थदनेथरद््ट 
स॒त्यां युतौ तदेकचृ्टया मरणाय कव्यितौ इत्युक्तेन योगेनेव स्ञीमर- 
णंस्य सिद्धत्वात् ॥६॥ | 

अथ गर्भस्य गर्भिण्या. निषेकलमर्चरात् प्रश्वरुप्रचशाद् वां वंक्तम्यमरिष्ट सर्धनं 

शछोकद्येन देशेयति ~~ . 

ञअद्यामद्वयमध्यसंस्थितौ 
लग्नेन्दू न च सौम्यवीष्ितौ । 

१,  तोटकेनाह-- (४) के. पाडः, २. पि । ऊक. ख. पाटः. ३. शै 
ल्रीआः क.ख.पाठः. ४. गमौमः ख.पाठः. ५. त्ति । अत्रे ख. गं. पऽः, 

६. भ्ये योगान्तरं वैतालीयेनाह-~” क. पीठः" -७. '्पपंद्र! क. ग, पाठः, 
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युगपत् परथगेव बा वदेः | 

लारी गभेयुता विपद्यते ॥ ७॥ 
इति । अत्र यदीत्यध्याहायेम् । ठबेन्द् अ्युमद्यमध्यसंसितौ 

सोम्यतीक्षित न यंदि गभेयुता नारी युगपत् प्रथगेव वा विदयते इति 
। वदेदिति सम्बन्धः। लग्नं च इन्दु खरेन्द् पापयेोर्योैष्यस्थितौ शमग्र- 

हैर््टौ चेद् अव्रोक्तयोगसम्भवः। लमरेनद्रोः पाद्यमध्यसंस्थितिखिधा 
सम्भवति । तत्र लगनन्द् एकराशिमध्यगतौ तस्य रारेरायन्तये।ः पाप- 
रदो  तिषठतथेद् एकः प्रकारः । व्ययधनयोः पापग्रहौ तिष्ठतथेद् दवि 
तीयः ।. रम्नात् तृतीये खाभे चा चन्द्रः, द्रादश्चधनचतुरथेषु वी दशम- 
न्ययधनेषु वा यथासम्भवम् अकमौमदानैशरास्तिष्न्ति चेत् ठतीयः ¦ 
एषु तरिष्वेकेन प्रकारेण पापदरयमध्येखयोः लप्रस्येन्दोध श्ुभदषटय- 
माये गभयुता नासे बिपश्चत इति षेत् । ख्मेन्दरोः परथकिस्थतयोः 
पापद्रयमध्यस्थितो चन्द्रस्य श्ुभग्रहद्टतये छस्य च जयभग्रहदशयमावे 
पृथग् गमे एव विपद्यत इति देत् । रम्नस्य श्युभद््टतवे सति चन्द्रस्य 
च छभद्शटयभावे पृथङ् नारी विपद्यत इति षदेत् । तबेनद्रोरुभयोः पाप- 
दयमध्यसंस्थयोरपि छभग्रहच््टौ सत्यां गमो गमिणी च छ्रयते न 
विपद्यत इति वदेत् । निषेकाध्यायनिदिंशनाम् अरिर्टनां प्रसवात् 
पूवमेव पाककाखो निरदेद्य इति “निगदितमिह चिन्त्यं सरतिकारेऽ्पि 
युक्त्या" इति ब्रकष्यमाणवशात् सिध्यति । अतो निपेकरम्नवाद् नि- 
दिष्टा गर्भिण्या विपत्तिगभेस्थस्य शिद्योरविपत्तिश कथं घटत इति चेत् 
अघवतिकाले मातुविपत्तिसम्भवात् । तथाचोक्तं वाहेन -- ` ` 

 विस्तिद्धारे विपननायाः इक्षि' प्रस्पन्दते यदि । . 
जन्मकाठे ततः शीघ्रं पाटित्वोद्रेच्छिदयम् ॥ 

इति। अत्र च दूतलक्षणं देयति-दृत(स्य १ स्या)श्चिते प्रजानाक्षः । 
दैवज्ञस्य चेन्मातुः । एतज्जातकेऽपि योज्यम् ॥ ७॥ ` 

१. “परापद्रः, २. चेद् गग क. ग. पाठः. ३ ध्वाव्यः, ५. तृतीयष्वे, 
५. भयन्तस्थ' ल. पाठः. ६. शटयोगानां* ग, प्राः. ७, शति ॥ ५ ॥ ख. ग, पाठः. 
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अस्मिन्. विषये योगान्तरं वेतारीयेनाह -- 

ट्रे शदिनश्तुथेगे 
लभ्राद् वा निघनाभिते कजे । 

चन्ध्वन्लगथोः कुजाकयोः 
क्षीणेन्दौ निधनाय पूर्ववत् ॥ ८ ॥ | 

इति । शरिनशतुथंगे कूरे इजे निधनाश्रिते पूर्ववनिधनाय भ- 
वति। लग्नाद् वा रभ्रात् शूरे चतुथगते जे निधनस्थानगते च पू्ैव- 
निधनाय भवंति । पूवेवदित्यनेन शुभग्रद्षटवभावे गर्भिण्या गर्भस्य 
च निधनं भवतीत्युक्तं भवति । अथी्मेन्द्रोरकत्वेऽपि प्रय यपत बा 
चतुथगे जे चाष्टमस्थे श्भग्रहद््टयभवे गभेगभिण्योर्विनाशच इत्युक्त 
भवति । अन्यष्धश्षणमाह -- इजाकंयोबन्ध्वन्त्यगंयोः रमस्य चतुथ- 
दादशस्थयो; धीणेन्दौ सति यत्रङु्स्थिते चन्द्रे श्॒भग्रहदछ्यभावे 
पूषेवभिधनाय भवति ॥ ८ ॥ क 

अधुना मातुः शस्म्निमित्तं मरणंयोगे गभैलविज्ञानं च वैतालीयेनाह -- | 

 . उदयास्तगयोः कुजाकैयो- 
 . निधनं शखकृतं वदेत् तदा । 

मासाधिपतौ निपीडिते 
तत्काटे स्वणं समादिशत् ॥ ९ ॥ 

इति । तदा इजाकंयोः उदयास्तगयोः शस्तं निधनं षदेत् । तदा निषेककारठे प्र्चकाले बा इने उद्गते ष्ये अरस्वेगते च शख- 
छतं निपनं वदेत् ।देहेनरोगजं बिना आगन्तुकशस्कृतं निधनं बदेत्। शखमिति पातक्वस्तूपलक्षणम्् । इति . गभगर्भिष्योररिष्टन्युक्त्वा रि 
गमेस्यारिषटमाहोत्तराधेन - मासाधिपतौ निपीडिते तत्काले समादिरोत् । मासाधिपतीन् पक्ष्यति । यस्य त हितः युद्धे पराजितः रमय अथवा रविदप्रकरः नीचगतो वा सवकेत्रगतो बरा तस्यं मासे गर्भस्य सवणं निदिेत्।॥ ९॥ ` .` -- श शत वनं निवद॥९॥ ^ 

त = « १. १.५ 
प्क - = त = ञ ^ “रमाइ--5 २. भन्यदरिषटमाह -- ख. गः पाठः, -३, श्वं "त्व ५, द्रोः, ^, स्मिन्.मा,ख, पराठ (न । ¦ |, ध 1] ॥ 

४ + 

र 
५ ॥। 



चतुर्थोऽध्यायः । -७ष् 

गर्भसौदयलक्षणं वंशस्थेनाह -- 

रा चाङ्कलग्नोपगतेः छयुभग्रहै- 
खिकोणजायाथेसुखास्पदास्थितेः । 

ततीयलाभक्षगतैरकोभनैः. ... - ` | 
सुखी च गभो रविणासिकवीश्षितः ॥ १०॥ 

इति । गभिणीगभेयोराधाराधेयत्वाद् अत्र अभेदेन सुखलकष- 
णमुच्यते । (शुभग्रहैः ?) शयाङ्प्रोपगतैः त्रिकोणजाया्थसुखास्पद्- 
स्थितेः श्युभग्रहैः ततीयलाभक्षगतैः अशोभनैश्च गभः सुखी भवतीत्य- 
न्वयः । साङ्कल्नोपगतेः शशाङ्ोपगतैरंग्नोपगतैवी चदाङ्लमोप- 
गतेवो । अथवा चन्द्रा्पनाद् बा त्रिकोणयोः कडत्रस्थाने वा -धन- 
स्थाने वा सुखस्थाने -वा दशशमस्थाने वा यथासम्भवं. स्थितैः शभ- 
ग्रहेः बुधगुरुश्करेः । तथा तृतीयस्थाने वा लाभस्थाने वा स्थितैरशो- 
नेः । बहुवचननिर्देशाद् मौमरानिराहुकेतभिश्च गभेः सुखी भवति 
सम्यर् पुष्टिमदतुते । रविणा अभिवीधषितः धर्थेण निरीक्षितः । शक्चा- 
ङ्स्य वा रुग्रस्य वा योगकतरविंशेषणमेतत् । शायाङ्स्योक्तखानेषु 
स्थितेष्व्युभेषु शुभेषु च रविदृ्टिरसि चेद् अथवाः ठग्नसोक्तसानेषु 
सितेषु छभेष्वश्युभषु च रविदृष्टरस्ि चेत् सुखयुक्तया गभिण्या सुख- 
युक्तो गमो धायेत इत्युक्तं भवति। शशाङ्कस्य चा लग्नस्य वा शशाङ्क 
कग्नयोवो यथोक्तस्याने स्थितेषु यभेष्वद्यभेषु च रबिदृष्टिरस्ि चेत् 
सुखयुक्तया गर्भिण्या सुखयुक्तो गमो धायंत इत्युक्तं भवति ॥ १०॥ 

जय निषिकस्य निषेककाठाज्जातस्य जम्मकालादुमयोरपि प्रभ्रकाखाद् वा पंजी 
विभागज्ञानं यादलविक्रीडितेनाह- व (५ 

आजश्च पुरुषां हाकेषु बलिभिलेप्राकंयर्विन्दुभिः ` ˆ - ` 
पुंजन्म प्रवदेत् सभां्रासहितेयुग्मेषु तैर्योषिताम् । 

शुर्वकौँ विषमे नरं दाशिसितौ वक्रश्च युग्मे खियं 
दं शस्था बुधवीक्षणाच यमलं कवेन्ति पञ्चे स्वके ॥ ११ ॥ 

, १, . ष्णमाह --' ख. ग. पाठः. २. न्तैवौ रपरो. खः पाठः. ` ३. श्भाडुपः क. 

पाठः. -४. (ति ॥ ¶० ॥' के. ग. पाठः. ` ५. शाभ्यां -छोकाभ्याम् आहितस्य गभस्य 

छीत्वपुस्त्वषेशेषनिरूपणप्रकारमाह -- ख. ग. पाठः, 

नि 1 त र 0 
~ कक 
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इति । निषेकसमये पभभ्समये वा ओजं पुरुषांशकेषु बरिभिः 
लममक्रुरवैन्दुभिः पुंजन्म प्रवदेद् इत्यन्वयः । ओजराशों ओजां- 
करेषु वयु क्तः टग्राकयुषिन्दुभिः। मनं च अकंश्च गुरुर इन्दुथेति 
नदः । एभिः पृज्ञन्य पुरुषस्य जन्म । गमभस्थः पुरुष इति वदेत् । 
युग्मेषु यमां ससहितैः तैः योषितां जन्म प्रवदेत् । समरारिषु वृषककं 
दादिषु प्रूसु सर्माशगतः बलिभिः छग्नाकेगुविन्दुभिः योषितां जन्म 
पव् । मभेगतां ल्ली इति वक्तव्य त्यथः । छण्न।कगुर्विन्दूनाम् आज- 
गुग्भराहं त ङकरे विपषकयनवेयाह - गुवैक। विषमे नरं कुरुतः । 
लर द्.णनं विषमरानिखता गुवेका गभेख परुष कुरुतः । पषा- 

दविगणनं स्षेमराशिष्धित्या भाप्तसय स्लीत्वस्यायमपवादः । तथा युग्मे 
सिता शिक्षितो वक्रश्च खियं कुवैन्ति । अत्र स्वतः द्ीग्रहस्ये शच 
कस्य समर शिधित्या स्तीकरेतं युक्तम् । अत्चन्द्रेण तुर्य इति 
शाश. १११८ इन्द्र्तमासः । वक्रथेति पृयङ्निर्दृशन जस्य छग्नादि 
समर तयां शोगिताधिक्यदोतत्वात् सीकरैत्वं, रग्नादिषिष- 
मराशश्थितततेम् खतः पुरषग्रहत्वात् पुरुषकतापि मवतीति चोत्यते । 
चहुथपाद्न यमललक्षणमाद -- उक्ताः ग्रहाः बर्स्थाः बुधवीक्षणात् 
स्वकं पक्ष यमर कुवन्ति च इत्यन्वयः । अंरस्थाः उभयरादथंशच- 
भस्थाः बुधस्य दया खके पक्षे यमलं पुरषपकषे पुरुषदयं स्वीपक्षे 
सीदं इवेन्ति । कथम् । मिधुनधन््यंशकगतावादित्यजीवौ यदि 
थन सन्द(उव { स्ये)ते तदा यभो दरौ पुरषो वक्तव्यौ । यथासम्भवं 
सन्य (मध्तनवाशकगताथन््रयुकराङ्गारका यदा बुषेन च्यन्ते तदः यमरे 
दे कन्ये वन्ति । अथ दराविव वगो यथादितस्थै बुधः पस्यति 
तदक, पुरुषथका कन्या वक्तव्य इति ॥ ११॥ 

अथ पुञजन्मयोगन्तरमुपेन्रवज्ञयाद-- 

विहाय ग्नं विषमर्षसंस्थः 
` _ सारोऽपि पुञ्ञन्मकरो विखग्नात्। 

=, ` ४ भ्म ग. प्राठः. २. न्ताः. पा २. श्व एते्जिः क. पाट स्वन. ५५ ६. तकल, ७, स्ताम्" च. पाट 
1, शन्त ॥११॥बि' ख. पार 

ध 

८० ९६ ग .क, पठः, 



` ` चेतुर्थौऽध्यायः । ७७ 

्रोक्तग्रहाणामवलोक््य वीर 
वाच्यः प्रसूतौ पुरुषोऽङ्गना वा ॥ १२॥ 

इति । रग्न विहाय विखग्नाद् विषमकषेसंस्थः सौरोऽपि पुज्ञ- 
न्मकरो भवति । रनादिगणने छण्नादन्यत्र बिषमरािस्थितः वती थ- 

 पफञ्चपसप्तमनवपेकादशस्थितः सोरो गर्भस्थितं परुषं करोति । अपि- 
कब्देन समराशिस्थितो बुधः सियं करोतीति योल्यते । उक्तानां यो- 
मानां स्फुटस्वाभावे विशेषमाह -- भोक्तग्रहाणामिति । भोक्तग्रहाणां 
बीयेमवछोक्य प्रघरती पुरुषोऽङ्गना बा वाच्यः । भक्तानां ग्रहाणाध्चु- 
केतेषु योगेषु पुरुषकारकतेनोक्तानां प्रहाणं वीर्यमवलोक्य प्रतौ 
पुरुषो वाच्यः, स्ीकारकाणां ग्रहणां बीयैमवटोकय भषतो शी जायत 
इति वक्तव्यमित्यथः । पुस्पपकषग्रहाणां यथोक्तम् उचभ्रिकोणभेत्राति- 
भित्रमित्रोदासीनशत्वतिशव्रनीचक्षादिषडव्गसम्भवानि स्थानवलानि 
वक्रयुद्धसमागममवानि चेष्टवखानि दिरकार्वछनिसग्वरानि च 
सम्यगानीय केन्द्रपणपरापोष्धिमस्थितिनिभित्तं च उत्तममध्यमाधम्- 
वरत्वं चावरोक्य रग्नस्य छर्नाशिकस्य च यथोक्तवरमवयलोक्य 
पुरषयक्षग्रहराद्थं शकानां बरपिण्डाधिक्ये पुरपः. मदयते, स्रीपक्ष- 
ग्रहरादयंशकानां बलपिण्डापिक्ये क्ली प्रयतं इति च वक्तव्यमि- 
युक्तं भवति । यथोक्तयोगान स्पषटत्वे योगेनैव फलं वक्तव्य- 
मिति सवेत द्रष्टव्यम् । भोक्तग्रहाणामित्यत्र प्रशब्देन आदिग्रहणवक्तात् 
(रागाद्या रविश्ुक्र' इत्यादिनोक्तानां स्थिरचक्रचराणां परक्ष्मग्रहाणां 
स्थितिबरेनापि निरूपणीयम् इति चात्र धीत्यते । पुरपपश्षस्पिक्षानि- 
रूपणमप्यत्र श्ोकद्रये दर्शितम् । तथथा -- ओन पुरुषांशकेषु इ- 
सत्र लपराकंयुरविनदूनाम् ओजयुग्पराश्य॑शरकसङरे संति ओजगतेरा्य- 
शकपरमाणा वराका दक्षिणतः स्थाप्याः । युगमरार्वरक्पख्या वरा- 
रिका उत्तरतः याप्याः । ततो गुवेकों ख्मादिषिषभरारियौ चेद् द- 
क्षिणतः संयोज्यौ । शशिसितवक्रा छक्नादिसमराश्चिखिताथरेद् वामतः 
संयोज्याः । एतेषु ग्रहेषु उभयराशिखितेषु यख ब्ुधदृष्टिः तख खपक्षे 

` कनं हां विः ग. पाः, २, यि" क. पाठः, ३. पठं चाः ख वि" ग. पाठः, ३. ि' क. पाठः, ३. श्ल चाः ख, लत्वमव! 
कै, पाठः, ४, षकं, पाठः. ५, तिव खः पाठः, ६. कि सतिः ग, पाठः, 
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दिगुणं योजनीयम् । ततः पुनरपि शनैर रम्नादन्य् विलस्नादिविषम- 
राशिस्यित्ेद् दक्षिणभागे एकं योजनीयम् । सौरोऽपीत्यत्रापिचचन्देनं 
बुधो विङम्नादिसमराशिस्थभेद् वामभागेऽपि एकं योजनीयम् । वक्रभेति 
एथदनिदंशेन जस वक्बरव्वे ठभ्राद् ओनरािधित्यां दश्चिणभा- 
गेऽपि एकं योजनीयम् । एवं संयोजितेषु दक्षिणस्थानामाधिक्यं चेत् 
पुरुषः बामस्थानामाधिक्यं चेत् स्री पद्यत इति पक्तत्यम् । लप्रशब्देनं 
“रगे सङ्ग इत्यखाद् धातोनिंष्यननेन पूव॑क्षितिजे उदीयमाना क्षितिन- 
सङ्गिनी राशिकला च तथा अरभ्नकाछे वृच्छकपाभृताधिष्ठितस्थिरवकर- 
कला च तन्त्रेणोच्यते । अतो ठम्रारूटयोबैलाधिकेन वक्तव्यमिति सिद्धं 
भवति । इमौ श्लोको ननिगदितमिह चिन्धयं दतिकालेऽपि युक्ले!ति 
बशष्यमाणत्वात् भरस्रतस्य पुसः क्षियो वा सन्तानचिन्तायामपि . योज- 
नीयो. । अत्र पञ्जन्मेति पुत्रननकत्व्च्यते योषितामितयत्र योषिन्ज- 
नकत्वं विवक्ष्यते । श्ीपतिश्रीषरगोषिन्दादिभणीतपद्धतिप्रदशचिते र 
हटभ्नानां बखानयने पृथग् प्रहबरपिण्डानां षड्भ्योऽधिकतये अति. 
बरत्वं षट्भमाणत्वे बखवच्ं षड्भ्यो हीनत्वे हीनवरुत्वं चातर अर. 
संरूयया षसरूयस्य प इत्यतस्थोपरि वलिभिरिल्युक्या श्चितम् । 
इदं च सव्र बरावलोक्तो द्रष्टव्यम् ॥ १२॥ 

अथ ्गीबयोगान् श्वूखविकीडितेनाह-- 

अन्योन्यं यदि पङ्यतः चाशिरवी यद्वाकिंसौोम्यौ तथा 
वक्रो वा समगं दिनेामसमे चन्द्रोदयौ चे त् स्थितौ । 

युग्मोजक्षेगतावषीन्दुरारिजौ भरभ्यात्मजे नेक्षितो | 
पुम्भागे सितलम्रदीताकरणाः स्युः; छी वयोगाः स्मृताः 

इति । अ्रो्रा्धगतं युग्रजक्षगतार्थपीति पदं द्विवचनो क्तिब- 
छाद् वेत्र योगृयेऽप्यलुढृष्यते । असम इति पदं ततीय चतुथयोगयो- 
मष्यस्थितं भित्तिप्रदीपन्यायेन तयोैयोरपि योजनीयम् । युग्मौजक्षै- ` 

स 
ˆ `“ १,. शिष्ु स्थि", २. स्तवे" ख. पाः, ` रेः छचक' क.पाठः, ` ४. प्तिः, 
५, तिपुपु' क. ग. पाठः, ६. ्येषुःग. पाटः. ५, .भ्ध नयुसकरक्षणमाह -- "ग पाठः, ८. वितति" क. म, पाठः. .९. शतिदीः क, पाडः, ` . 
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गतौ शशिरवी अन्योन्यं पर्यतः यदि एकः द्ीवयोग इति सम्बन्धः | 
युग्मरारिगतश्न्द्र ओजराशिगतः सूयं अन्योन्यं पश्यतो यदि तदा 
एकः इ्धीवयोगः । तथा युग्मौजक्षगतो आरकिंसोम्यौ परस्परं परयतो 
यदिः तदा दितीयः ऋषियोगः ` । असमे वक्रः समगं दिनेश्षं पश्यति 

यदि तदा तृतीयं; छीवयोगः । इति योगत्रितयम् । असमे स्थितौ च- 
नद्रोदयो भूभ्यात्मजेनेितौ चेद् एकः ीषयोगः । ओजरािस्थितं 
चन्द्रम् ओजराशिस्थितं लग्र च यत्रङकत्रस्थितो मयः प्यति चेदि- 

 लयथेः । युग्मौनक्षगतौ इन्दुशरिजौ भूम्यातमजेनेकितौ चेद् दितीयः 
द्वीवयोगः । युग्मगतं चन्द्रम् ओजगतं बुधं च यत्रङु्रस्थितो भौमः 
परयति चेदिति भावः । पुम्भागे सितटग्रशीतकिरणा ओजमागे शुक्र 
टभ्रचन्द्राः यदि तिष्ठन्ति तदा ततीयः छछीबयोगः । इति च योगत्रि- 
तयम् 1 एते षद योगाः छीवयोगाः स्प्रताः । युनिभिरिति शेषः 
अत्र बादरायणः क 

“अन्योन्यं रविचन्द्रौ विषमक्षसमक्षेगो निस्षयेते। 
 इन्ईजरविपुत्रो वा तथेव गर्भे नपुंसकं इरुतः ॥ ` 

समराशषिग(तः! तं) ह्यं वक्रो विषमक्षगोऽवलोकयति । 
विषम्षं ख्मेन्द् नेक्षितो षण्डसम्भवं इरूतः ॥ 

 बुधचन्द्रौ इनद््ौ विषमक्षेगतौ तथेवोक्तौ |. 
ओजनवांशकसंरथा लमेन्दुसित।स्तथेवोक्ताः ॥' 

इंति। द्विविधाः छवा स्लीपुरुषन्यञ्जनदीनाः स्री पुरुषधमेहीनाशच । तेऽपि 
ल्रीरूपिणः पुरूषरूपिणधेति (त्रेाद्वि)विधाः। तत्र व्यज्ञनहीन।ः प्रथम - 
योगत्रयेण लक्ष्यन्ते । धमेहीना द्वितीययोगत्रयेणेति द्रष्टव्यम् । शङ्खो 
णितयोगसम्भवः खड गभः । तत्र शुङ्काधिक्ये पुरुषो जयते । सोणि- 
ताधिक्ये खरी शरुद्धशोणितयोः साम्ये नपुंसकप्र इति व्यवस्थिते पुबी- 
जकारकस्य सुयस्य स्ीश्लोणितकारकस्य चन्द्रस्य च परस्पदष्टिसाभ्ये 

१, शव पेरसरप' क. ग. पाठः. रः यः 1 इक. पाडः. ३. भमेच'क.ग 

पाठः, ४, प्तः कृजः प क. पाटः. : ५. तियो ख, पाटः. ६. षषः | द्विः ` 
५१ ५ { द ५. 4 

ग्, पाठः, ७, रग, पाटः. न 
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शङ्कशोणितयोः साम्यं शक्ष्यते । त दृष्टिसाम्यं सप्मश्ो न सम्भ- 
, बति । तदा तयोयुमोजशेगतत्वासम्भवात्। ततखिदशत्रिकोणचतुरभ्र- 
गतास्वपि दृष्टिषु परस्यरसाम्यं पद्तिपदरितदृषटिपष्टयश्चानयने प्ठा- 
एमस्थयोरेव भवति। तत्र परस्परदष्िसाम्यसम्भवे योगत्रये शुङ्कशो- 
णितस्राम्यसम्मवाद् व्यञ्जनहीनं नपुंसकं त्रिवक्ष्यते । उत्तरत्र योग- 
त्रितये प्रथमदितीययोः सन्वेकारकभोमदृष्टिजन्यत्वात् तृतीये पुरुषस्ष- 
मावराश्यशकैः स्रीस्वमावशुक्रचनद्राभ्यां च टश्षितत्वात् स पुरुषधभ- 
सङ्करसम्भवेन केवरं स(पुरुषधमेहीनं नपुंसक विवक्ष्यते । अत्र यो- 
गेषु स्रीपुरुषरक्षकांरकवल बलवदचात् सीरूपत्वं पुरुषरूपत्वं वा चक्त- 
व्यू । एते पूर्वोक्तयोगामवि वक्तव्याः । तेषां योगानामतेषां च 
सम्भवे तेषामेव वरवच्वभ् । एतजातकेऽपि विचिन्तनीयम् । तत् क- 
थम् । छ्वीवयोगस्येकत्वे सति स्पष्टतरं न इश्यते । द्वित्वे सति पूणैमेव। 
योगकतो बवलहीन्रेत् तस्य दशायामन्तदंशायां बा अधैनादिवत् 
वत्वम् । अथवा जायासन्निधो तां गन्तुमशक्ततया भर(ल{स)वा- 
दिकं वा विचिन्त्य वक्तव्यम् ॥ १६1 

इति स्ीपुन्नपुसकलक्षणसुक्त्वा गभस्य यमलल्वविरेषं 'दा्ूरवि कीडितेनाद -- 

युग्मे चन्द्रसितावथौजमवने स्युज्ञारजीधोदया 
लग्नेन्द् चनिरीक्षिदा च समगं युग्मेषु वा प्राणिनः । 

युस्ते भिथुनं ्रहोदयगतान् द्यङ्गां कान् परयति 
स्वांशे ज्ञे धितयं ज्ञगांदाकव्ाद् युग्मं त्वमिश्रैः समम्॥ 

इति । अथ युग्मे चनद्रसिती ओजमवने ज्ञारजीवोदयाः स्युः ते 
मिथुनं इयुः । युग्मराश्चिस्थितौ चन्दहुकरौ ओजरातिस्थिता बुधङ्खज- 
शरवः उद्यलदरं च गभेगतं मिथुनं दयः । यमरत एकं पुरुषम् पका 
कञियं इयुः । तथा रगन्द् समगौ सृनिरीधितौ च मिथुनं यौताम्। स- 
ग्रसाशिगतों उद यलश्रचन्द्र दृनिरीक्षितौ सयैङ्जयुरुभिः पुरुषग्रहेकिभि- 

त ननमनय मिप्यय--नः। निषि 01 ए 1 ० (9 1 न्थ ४, 

` १. . च्रचरिद य. पाठः. २. रपः ख. पाटः. ३. भ्ययोः क. पाडः, ५ 
शवयोगह्युः ग, पाठः. ५, (छ ख. पाटः. ६. म् ॥१३॥" च.. ग. फाटः. ५७, 
'्पमाह~--' स.) पणमाह-- ग. पाडः, । 
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रपि निरीक्षितो मिथुनं इयोताम् । युग्मेषु पाणिनः ते वा । युग्मरा- 
रिषं भाणिनः प्राणवन्तः बलाधिका इति यावत्, ते ज्ञारजीवोदयाः 
मिथुनं इयुः । ग्रहोदयगतान् श्ङ्कंशकान् खांशे ज्ञे पश्यति तितयं 
भवति । ग्रहोदयगतान् ग्रदरुदयल्ेन च पाप्तान् अधिष्ठितान् चर्ख 
शकान् स्वांशगते बुधे पश्यति चरितयं भवति गभेस्थं प्रजात्रयं भवति। 
तत्र इगांशक्वशाद् युग्मं वुधाधिष्ठितांश्षकवशाद् युम्म, बुधा भिथु- 
नांशगतशेद् दौ पुरुषौ एका स्री, बुधः कन्यांशगतश्ेद् दरे खयो एकः 
पुरुष इति। अमिश्र समम्। अभिर; अन्येऽपि पुरषराशिश्रङ्गाशकस्थाः 
बुधश्च मिधुनांशगर्तः पश्यति चेत् चयः पुरूषाः । अन्ये कन्यामीनांश्- 
गताः बुधः कन्यांशगतेः पश्यति चेत् तिसः क्जियो वन्ति । तथाच 
सारावस्यां -- | 

“समराशौ शशिसितयोर्विपमे गुरुवक्रलम्रसौम्येषु 
योगेऽस्मिन् गभेगतं मिथुने गभेस्थित॑(१) वाच्यम् ॥ 
ल्द) बा समगो पुं्रहद्टो च मिधुनजन्परौ । 
उदयङ्गवक्गुरयो परणिनः समराशिगास्तयेबोक्ताः ॥ 
्विश्चरीरांकषकयुक्तान् ग्रहाम् विप्र च पश्यवीन्दुसुवः | 
कन्यास दे कन्ये पुखषशेको निषिच्यते मर्भे ॥ 
मिथुना कन्यैका दवौ पुरूषो त्रितयमेव स्यात् । 
मिधुनध्रुरसकगतान् ग्रहान् विलन्र च पर्यतीन्दुसुतः ॥ 
मिथु -ंशस्यश्च यदा परुपत्रितय तदा गभ । 

 कन्यापानांशचस्थान् विहगातरुदयं अं युत्रतिभागगतेः ॥ 
परय, -.-पिरगुतनयः कन्यात्रितयं तदा ममे! 

एतञजातक्रे चे द्यते (चेद् १) मिथुनांश्चकस्थस्य बुधस्य बहुकरू- 
श्रता ताः एरुप,छतयश्च, कन्यांशकस्यक्षेदपि बहुकटत्रता ताः कन्या- 
भरसूतयोऽयपे भ नि इति ॥ १४॥ 

१, न्नःयु ग, पाडः, २. (बलव ख. पाठः. ३- नति) तः क, पाठः, 

इ, ५. न्तं ग. पाठः, ६. न्ति॥ १४॥ ख. म. पाठः. 
५१ 
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गर्भस्य बहपराणिखरूपतवरक्षणसुपजातिकयाह मी 

धनुधेरस्यान्त्यगते विघ्ने 
 ब्रदैस्तदंगोपगतै्ैरिंठेः । 

बुधार्किणा वीयेयुतेन दृष्टे ॥ि 
सन्ति प्रभूता अपि कोदासंस्थाः ॥ १५॥ 

इति । विलग्ने धलु्षरस्य अन्त्यगते वी्ययुतेन बुधार्षिणा दे 
तदं्ोपगतैः वरिषहैः कोशस्थाः प्रभूता अपि सन्ति। ठग्ने ध- 
सुषि धनुरंशके सति वीयेयुतेन बुधेनार्िणा च चे तदंशोपगतैः धुरं 

 श्लोपगतेः धलुरंशस्थितैः ग्रहैः स्रत्रङ्तरापि स्थितेशथापांशगतेः सर्र 
हिरित्यथेः। कोदासंस्थाः जरायुस्थिताः प्रभुता अपि बहवोऽपि भवन्ति । 
एतज्जातके चेद् बह्ुजनपरिवारो भवति ॥ १५ ॥ 

- गर्भेगतप्रनालक्षणमुक्त्वा ञ्चभाञ्चमनिरूपणाय कमेण मासाधपतीन् नत्कटेनाह -- 
कललघनाङ्करास्थिचमाङ्गजचेत नदाः 
सितङजजी वसखयेचन्द्राकिबुधाः परतः। ` 

` उद्यपचन्द्रस्यनाथाः कमशो गदिता ` 
` भवति दुभाद्युमं च मांसाधिपतेः सदद्ाम्॥ १६॥ 
इति । मासाथतुिधाः । तथाचोक्तं -- ` 

“सोरं बिदुभौस्कररारिभोगाद् दर्शावथिं मासयशन्ति चान्द्रम् | 
रिरादिनं -साबनसंज्ञमाहुनौधतरमिन्दोर्भगणभमेण ॥” 

इति । उक्तेषु चतुरभेषु मासेषु अत्र सौरं नाक्षत्रं चाङ्गीडत्य योजनी- 
यम्। तत्र सोरमासयोजने तावप् सितङ्जजीवसूर्यचन्द्राविखुधाः कठल- 
धनाङ्ुराखिचमांङ्गनचेतनदा भवन्ति इत्यन्वयः । तत्र ्रथममासा- 
धिपः श्रः निषिक्तं बीजं कललं शोणितेन मेलयित्वा सान्द्रं क- रोति। दितीयमासाधिपः इुजः सान्द्रीभूतं गर्भं षनं करोति । तरतीय- 
। गि 

-- (9 त 

न जा 

- १. स्वमाह' ग. पाठः, २, "णमाह' ख. पाठः, ३. ४ तिल ख. पाठः, ५. स्थेम" क, पाठः, 
तनाः ख, ग, पाडः, ८. “जं रोः ख. पाठः; 

“रस्थैः ।› क. पठः, 
९ न्ति ॥ १५॥, ७. 

^~ +~ 
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भासाधिपो जीवो षनीभूतसख गर्भस्य अङ्कुरं करचरणा्यवयवानाम् 
अङ्करं करोति । ततो जीवस्ततीयमासि पंसीङ्कावव्यक्ति करोती- 
यक्तं भवति । चतुथमासाधिषः परयो ग्मख अखीनि जनयति । प 
अममासाधिपशन्द्रः चमे त्वचं जनयति । पष्मासाधिषो मन्दः अङ्ग- 
जानि नखरोमाणि करोति । ततः सप्तममासाधिपो बुधः चेतनं चैतन्यं 
करोति । इति सपतभिमोसेगभस्यं सम्पूर्णतां सुखदुःखज्ञानं च उक्त- 
करमेण ग्रहाः इवन्तीत्यथः । प्रत उदयपचन्दरस्यनाथा अषटमनवम् - 
दशर्मा मासाः करमेण रग्नाधिपचन्द्रसर्यनाथा भवन्ति ¡ अष्टमस्य 
मासख निषेकृकालरुग्नाधिपः प्रभ्नकाललमग्नाधिपो वा नाथौ भवति 
नवमस्य चन्द्रः दशमस्य घ्य इति करमेण दशमासात्मकख गर्भधा- 
रणसोरकारखाधिपतयः। असिन् काले द्वादश नाकषत्रमासाः प्रायेण | 
सम्भवन्ति । नाक्षत्रमाससख सपविशतिदिनात्मकत्वात् । एषु नाक्षत्र 
मासेषु परतः अवसाने त्रयः दशमेकादशदरादशाः उदयपचन्द्रसर्यनाथाः, 
आदितः सप्र सितद्जजीवग्रयचन्द्राकियुधनाथाशथ कथिताः | मध्ये हो 
अषटमनवभमासौ शिष्टौ । तयोः परतःशब्देन संज्ञाध्याये 'राहुस्तमो- 
श्णुरसुरथच शिखीति केतुरिति प्रह्यः परत उक्तौ राहकेत् नाथाविति 
बेदितनग्या । अत्र पक्ष गर्माधानदिवसात् प्रभति सप्तविशतिदिनानि 
प्रथमो मासः, तख शयुकरोऽधिपतिः। ततः सप्विदातिर्ितीयो मासः, तख 
इृजोऽधिपतिः । इत्यादि प्रष्टव्यम् । एवमष्टभिः सौरमासैर्मव नाक्षत्र 
मासी भवन्ति} अत्र सोरपक्ष अष्टमख मासख रम्नाधिपो नाथः । नक. 
रपे केतुः । अष्टममासख ओजःसङ्क्रमणात्मकत्याद् ओजःकारङेण 
सत्वात्मकेन जेन तुल्यफलस्य केतेराधिपत्यं युक्तम् । तथाचोक्तग्-- 

“ओजोऽ्टमे सञ्चरति मातापत्रौ यहुः कमात् । 
तेन तो म्लानञुदितौ तत्र जातो न जीवति ॥ 
रिशरोजोनवखानान्नारी संखयथिता भवेत् । 
तसिभेकाहयाते त॒ कालः घ्तेरतःपरम्। " 

1 १. जन करोति । मङ्गनति नवरोमाधि ; त फन त्न र स्य पूर्ण, 
द भम, ४. श््रस्यमाः ल. पाटः ५. ममोःख.ग.पाढः, ६, न्ति द, ७, प्ता; 
सम्भव; ८. जस. पाठः, 
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इति । मासाधिपतीद्ुक्त्वा तत्फलमाह- शुभाशुभं च पासाधिपतेः 
सदृशं भवति । मासाधिपतिरुच्चकष्रमित्रादिगतशेत् तस्यं मासे तदु- 
क्तानि शुभफलानि वक्तव्यानि । शतरुनीचादिगनभरेत् तदुकान्य्चु- 
भानि वक्तव्यानि । इत्ीक्तानीतिं चेद् दश्चाफलादिपुत्रतानीत्यनुस- 
न्धेयम् । 
“भ्ञाध्याये यस्य यद् द्रव्यञुक्तं कमौजीवे यस्य यच्चोपदिष् । 
भावस्थानारोकयोगोद्धवं च तत् तत्स्व तस्य योज्यं दश्षायाम् ॥" 

इतयुक्तन्यायेन खखमासे खकीयानि शुमा्मानि मरथच्छन्ति ऋ 
इति याबत् । मासाधिपतिग्रहखभावेन कड्फलवणादिरसेषु देषाम्नद. 
भिविहारकोश्चश्षयनादिस्थानेषु शब्दस्पशचोदिगभेषु बा गभिण्या रुचि- 
नायते । राद्यं कदष्टियोगादिवशेन तद्विरेपो विनिदेश्यः । तथा शु 
नीचादिशततये मासायिपतेरुभानि शोफज्यरादीति च वाच्यानि । 
ग्रहाणां मोद्यपराजयादिभिरतिकशफलम्रदसे स््रकीयमासे मस्चकण- 
मपि भवतीति पू्मेवोर्वतं - 'मासाधिपतौ निपीडिते तत्काले सवरणं 
समादिश" इति । अत्र तु मर्भिणीगर्भयो रोममात्रमधर भकष्देनोक्तम् । 
रोगस्य चिकित्सया शान्तिभदैति । यथोक्त 

“गभिण्याः परिषायाणां सेवया सेगतोऽपि का । 
` , <पषपे द्टेऽथवा शले पलयारूयाय मसाधयेत् ॥” 

` इति । गभेस्यापि रोग उक्तः । तथाहि - 
`“ ` “सज्ञातसारे महति भभ योनिपरिस्रषात् । 
` ` . हृद्धिममाप्बुवन् गमेः कोष्ठे तिष्ठति सस्फुरः ॥ 

उपविष्टकमाहुस्तं वधते तेन नोदरम् । 
शोकोपवासरुकषा्ेरथवा योन्यतिसवात् ॥ 

, बति कदधे कृशः शुष्येद् गर्भँ नागोदरं तु तत् । __ _ उद्र वृदधमप्यत्र हीयते स्फुरणं चिरात् ॥" । र
 

ना क अ ध धनम ५८१ प त त “१ मिन् मा' ख. पाठः ,२. प्व्वग्नात्यादि" क. ) स्च्वगन्याविः म, पाटः, 1 भि , =, (2 ग्रहग 2 (| 
३. भि*के. ग, 9 “भ दिय ग, पाठः, ५. भनिवा ६. न्तम् 1 भः ^ प्राठः ५७, वतीति" ल. पाठः, ५. भभिष्या अपिः कृ. पः, ` 



चतुर्थोऽध्यायः | ८५ 

इत्यादिवेय्षास्रोक्तानाम् उपविष्टकनपमोदरादीनां चिकिस्छाशाध्यानां 
गभेरोगाणां लक्षणं मासाधिपतेरथभग्रदस्वे सति रास्यंश्कदष्टियोग- 
वद्ाद् बोद्धव्यमिति अत्राञ्चुभशब्देन चोत्यते । पूर्वत्र (मासाधिपतौ 
निपीडिते' इत्यत्र असाध्यस्य गभस्रावस्य ठक्षणग्क्तमिति अत्र न 
पोनरुक्त्यावकाश्चः । तत्र पूवैत्र 'तत्काङे स्रवणं ममादिशे'दिल्युक्स्या 
अस्मिन् मासे अस्मिन् नक्षत्रेऽस्मिन् वारेऽस्मिन् राशो अस्यां कार्हो- 
रायां खवणस्य सम्भव इति काटविशेषस्यापि समादेद्यत्वं बिदितम्। 
तच्चास्राभ्यस्य गभस्रावस्थैव कारविद्ेषलक्षणं घटत इति च सङ 
मनकच्यस् । अत्र च दूतलक्षणं दशेयति -- स्थिरचक्रे यस्मिन् राद्लौ 
गभिणी दश्यते तद्राह्यधिपोक्तरसामि (षीं ? विणी) च भवति । 
बरहीने तद्रसहेतुको रागो वाच्यः ॥ १६ ॥ | 

अथ च मभेस्थस्य जन्तोः पूतैकमेविपाकसम्भवामङ्गानाभूनातिरिकितां वक्षस्मेनाह-- 

 जिकोणगे ज्ञे विबलैस्ततोऽपरै- ` 
सुखाङ्खिहस्तेर्दि्णैस्तदा मवेत् । 

अवाम् गवीन्दावद्युसेमेसन्धिगेः वि 
चाभेक्षिते चेत् रुते गिरं चिरात् ॥ १७ ॥ _. 

इति । तदा ज्ञ त्रिकोणगे तत॑ः अपरे; विबे द्विगुणैः भुखा- 
ङ्धरिदस्तेः उपलक्षितः भवेदित्यन्वयः । अपरैः अन्यैः ततः बुधादन्ये 
शरुदयक्रमन्दैः । परे न भवन्तीति नल्समासेन बुधात् पूरे वयुत्करमात् 
डुजचन्द्रसयां उच्यन्ते । तथा अपरशब्देन अन्यार्थेन क्रमाद् गुरुक 
शने्राशोच्यन्ते । ततस्तयोरपरशब्दयोभिन्नाथयोरपि.समानरूपत्वात् 
सरूपाणामेकशेष एकविभक्त*(१. २. ६४) इत्येकेषत्वात् ततोऽप- 
ररेति पूष त्रयः परे त्रयश्च प्रहा गह्यन्ते । ततः बुधात् पूरवेपराभ्यां 
जगुरुभ्यां मिबलार्या हीनवखाभ्यां शुखदैगुण्यं भवति । ततः पूर्बप- 

राभ्यां चन्द्र्ुक्राभ्याम् अदधिदगुण्यं भवति । ततः (पू) पराभ्यां सू- 
यशनेधराभ्यां हस्तदगुण्यं. भवति । द्रयण्यं चर: बिबटग्रहजन्यस्वेन 

4 ति सवण इ" ख. पाठः. ` २" न्ब ॥ १६1) दे. भ्य चतु्मिः. ेकिमै- . 
स्यः ख. य. पाट, जन्माव =, .पाटा, ५. ष्तः प. क, पाट , - “ति । 

8 क, सख. पट; | । | । ~ 
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वितते परिणमति । "वियोनिविकृताकारा जायन्ते विक्रतैरैरि'ति 
तैचचाश्चोक्तं ग मंस्थजन्तोपिृताकारत्वम् अत्रोक्तेन रक्षणेन वक्त- 
व्यमितयुक्तं भवति । अत्र केषित्-ञ त्रिकोणगे उद्यपश्चमनवमेष्व- 
न्यतमस्थे ततोऽपरेविबेखाङ्धरिहस्तदिगुणेवुतस्तदा भवेत् । बुधोदये 
्विशिराः, पश्चमस्थे सति चतुैनत्वं नवमस्थे चतुष्पा्चम् । एं विष- 
दर्भे । बलधुतेरपरेरन्यथा । त्रिकोणग इत्यतरालुवते । बुधे बल- 
युते सति वाग्बाडुल्यं बलहीने ुखरोगः। प्मस्थो बष्ष्िशेद् आह्धो- 
बलाधिक्यं बलहौनधद् हस्तच्छेदः । नवमस्थो बषष्ेद् बेग १ ग). 
यायित्वं तत्रापि विद्राणे चेद् रज्जुगमनादिक्रीडनं, बलहीनशरेव् 
`अङ्धिच्छेदः इति । उत्तरार्धेन बागिन्द्रियविढृतिमाह - गवि इन्दौ 
भसन्धिगेरशभेः अवाग् भवतीत्यन्वयः । अत्रापि गोशन्दस्योभयार्थतवं 
विवक्ष्यते । गवि हेषमराो इत्येकोऽथैः । गोाब्दस्य वागरत्राद् 
गवि वाचि द्वितीयमावे इत्यन्योऽथः । हषमोऽपि कार पुरुषस्य वा्- 
रूप इति वाग्विदोषरक्षणो शर्ते । भसन्धिशब्देन कर्कटटधिकमीना- 
नतद्ेकाणा श्यन्ते । अवागिति वकतुमशक्त इत्यथैः । शमेति षेत् 
चिराद् गिर इर्ते । चन्द्रः शुभेन दृ्टश्रेत् चिरात् स्वटित्वा गिरं 
ङर्ते । अर्थादेव भसम्धिः शरुमै भियथाग् भवति, शाद्ञेन्याखूयान- 
परत्वं च । अप्रं गार्भः ` 

इटीराणिक्चषान्त्यस्थैः पापेशवन्दरे इपोपगे । 
 भूकः पक्ति सौम्येश्विरेण लभते गिरम् ॥ 

।. मिभ ग्रहमान्मूको वा रपरवाक् चिरम् ।” 
इति ॥ १७ ॥ | 

इन्जदियगान् मन्द्कान्तयाह --~ 
= 90, भः, ` भ सदन्तो सौम्यक्षांदरो रविजरुधिरौ चेत् सदन्तोऽजर जातः 

. इच्जः स्वक्ष दिनि गे मन्दमाहेयच्टे । 
पङ्कमीने यमङादिङ्जेवीं क्षिते लप्मसंस्थे ॥ 
 - सन्धो पापे शारिनि च जडः स्यान्न चेत् ॥१८॥ ५ 

~~~ › ~~~ ~~~ 

` १. ति । विङृतिरिछन्नभिन्नता मन्श्यादिसम्भवेः अङ्खत्याधिक्यं वा ¦ प्रहरादयेशक- चरेन तद्विशेषो वाच्यः ! उत्तः च" ग. पाठः, २. "गिति" ग. पाटः ३. भे'क.शः पराडः+ ४, ते ॥ १७ ॥ सौ ख, ग, पराढ;, 
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इति । अत्र सौम्यक्षीशे रविजखधिरौ चेत् सदन्तः नात इत्य- 
न्वयः । अत्रेति प्रभधकाले निषेककारे बा | रविजरुधिरो बुधस्य रा- 
शावेशके वा तिष्ठतशेद् गभेस्थनन्तुः सदन्तो भवतील्यथैः । पुनरपि 
($ १ ग)जदन्तादिना शिस्पन्यापारकफुशचथ भवति । शशिनि स्व 
तचुगे मन्दमाहैयद्ष्टे ङूव्नो भवति । चन्द्रे कर्करकस्थिते लभ्नगते 
रविनरूधिराभ्यां दृष्टे कन्नो भवति,. आघ्रासनिमोणतत्यरथ । पुनरपि 
लिख्यते । यत्रतत्र रासाववस्थिते शञ्चिनि टमने बलयुते मन्दमहियट 
सत्ति अमनवश्रहनिमांतत्परो भवति । उभौ घठगरीनौ चेद् वातेन 
कुम्जत्वमिति । ठमपरंस्थे मौने यमश इुनेदेप्रे पङ्कमवतीत्यन्वयः । 
सन्धो पापे शशिनि च सौम्यदटिम चेद् जडः स्थात् । सन्धौ कषर 
हवि कमीनेष्वन्यतमे पापग्रहे चन्द्रे च स्थिते सति शु" दिनाीसिति चेक 
जडो भवति - श्रोतुं बक्तुमद्यक्तो भवति! न चेह धोम्यदशटिरिति 
योगचतुष्टयेऽपि संबध्यते बच्वच्छमद्ो सलत्यायृक्तयोगाभावः इति 
॥ १८ ॥ 

वामनकदहीनाङ्गयेगौ दोधक्रेनद् -- 

सोरदाश्राङ्कदिवाकरच्े 
वामनको मकरान्दयवबिलम्ने | ̀  

घीनवमोदेयगैख दगाणैः 
पापयुतैरखजाङ्खिदिराः स्थात् ॥ १९॥ 

इति ! मकरान्त्यविल्मे सोर्थश्चाङ्कदिवाकरच्े वामनको भ- 
वति । मकरस्यान्त्यं मकरान्त्यं तत्र विरमे सौरशशाङ्दिवाकरैखिभि- 
रपि दृष्टे गभेस्थजन्तुबोमनकः । खर्वो इस्वश्च वामनः इत्यमरः 
अस्यायं कमत्ययः । हस्वतरद्यरीरो भवरीत्यथेः । अन्त्यविलम्र इत्यु- 
क्तिसामथ्यद् अन्त्यस्य पीनराश्चेरपि विलब्रत्वे सोरशश्षाङ्कादिवाकर- 
ष्टो सत्याम् एत् फलं योज्यं । एते सीरादयो बलबन्तश्रद् बामन- 
कत्वं विष्ण्वात्मकत्वं , ध्ययङाशेद् इस्वत्वे) -दीनवखाशेद बाममागौ 

` १, थः च'स. म" पाठः, र. ति। लमः ख, पारः. - ३. मति । छन्नः च 
पाड. ४ न्ति} १८ ॥ सौः ख, अ, पाडः । ५५, स्य? म. वाटः. इ. भ्रू । पा 

व्ल, ग, प्राठः, 



८८ विवरणेोपेते होराशासे 

न्वेषी आसमन्नानरहितः। पापयुते ¦ धीनवमोदयगेः दगाणेः अययजाङ्- 
धिशिराः स्याच । चशब्देन सारशाङ्कदिवाकरटृ्टतवमत्राप्युङ्ष्यत । 
पापदरतः ममरादुकेतुयुतैः सौरशशाङ्दिवाकरच्छैः गाणेः .पञ्चम- 
नुद सिमः फयेष अथुजाङ्धिशिरा मवति । पापयुते पञ्च 
मस्थधकाणे सोरादिभिदृष्टे अयुजो भवति। नवमभावद्रेकाणसख तथात्व 
अनङ्घ्रिः : उदीयमानद्रेकाणस्य तथात्वे अराः । तथाचितं 

॥ छ्रद्रेकाणगो भोमः सोरघर्यन्दुवीकितः। | 
कृयोद् विशिरसं तद्त् पञ्चमे युजवनितम् ॥ 
निषादं नवयस्थाने यदि सौम्येन वीक्षितः | 

इति । गभेस्थस्य यद्यक्षणदुच्यते तत् परसूुतिसमये साक्षात्करणीयम् । . अतो बिरिरस्त्वादिलक्षणं सम्पू्णवलं चेद् असत्मजाविषयं द्रष्टव्यम् । 
असम्वलं चेद् “भवति . हि फलपक्तिः सखमवचिन्तासववीै, शति वक्ष्यमाणन्यायेन विङृतरिरस्कत्वादि वक्तव्यम् । युनाङ्कयोः साक्षा- 
द्भावः का्यीभावो बा बलाबरुवशेन बक्तम्यः, यतो भुजकारथहीनो- 
ऽपि धजदीन इत्युच्यते ॥ १९.॥ # 

अथ नयनविनारयेगज्ञाना्थं हरिणीमाह--. ` | 
रविशारियुते सिंहे रुभे कजारकिमिरीक्चिते | 

नयनरहितः सौम्यासौम्यैः सवुद्वुदलोचनः। 
न्ययहगतञ्नन्द्रो वामं हिनस्स्यपरं रजि- 

स्त्वह्युभगदिता योगाः याप्या भवन्ति शुसेक्िरताः; ॥ 
इति । रहे रम्ने रविशगियुते जाकिनिरी्िते गर्भो नयन- रहितः भवति । सिहराशनौ रुमे रमिशसिभ्यां यक्ते ङुजारिभ्यां निसी- किते सति गम॑स्थो जात्यन्धो भवाति । अस्मिन् योगे स्तमस्थयोः इ- नाक््योनिरीक्षणे सति. पूर्वोक्तः पितमात्रोगोऽपि सम्भवेदिति दष व्यम् । सौम्यासोम्य सबुदुश्दरोचनः । सिंहलम्ने रविशशियुते .सौ- म्येन गुरणा असौम्याभ्यां डजशनिभ्यां च र पनन 0 चन्या च चे सति सद्दबुदलो सति  सबुदूबुदलो 

१. मन्द्रा; र. भः देकाभैः पस पाठः. ३. नते ॥१९॥ र” ` ४, "ताः । चि" ख, य, पाठः, 



चतुर्थार्धमराधः । ८९ 

चनः शुक्राज(गा { का)दिरागगुक्तखीचनः । अथांद् रवियुते दश्िणलो- 
चनहानिः शशियुते वामखोचनदानिरिति च सिध्यति । व्ययगृहगत- 
वेन्द्र वाम हिनस्ति कम्नाद् व्ययस्थानगतशन्द्रो षाम लोचनं नाश्- 
यति । व्ययगृहगतो रविः अपरं हिनस्ति दक्चिणलोचनं माश्ष- 
यति । श्रिकोणगे ज्ञे" इत्यादिमिरुक्तानमरिटयोगानामपवाद माह 
अश्युभगदिता योगाः श्युभेक्िता याप्या भवन्ति 1 अद्चभेर्हैरक्ता 
योगाः श्ुभग्रहनिरीधिताश्े् य।प्य( भवन्ति अल्यन्तदोपरहिता भ- 
वन्ति । शेपत्वादायुपो याप्याः पथ्याभ्वा्।दि'ति वाहेन विक्षि 
त्साविपये व्याधौ याप्यत्वषटुक्तम् ॥ २०॥ ` 

अथ प्रश्चकमनेन निपेकसग्नेन वा सर्भस्य ्रमवक्रालं गमन्ता --- 

तत्काल इन्डसदहिना रिरसादको य- 
स्तत्तस्यरारासदित पुरतः दाश्ाङ्क । 

यावानुद्ति दिनरात्धिसमानमभाग- 
स्नाचद्रत दिननिक्ाः प्रवदन्ति जन्मं।॥ २१॥ 

हते । तन्काङं इन्दुसहितः दिरसांशकः यः शशाङ्क पुरतः 
तेशल्यराशिसहिते सति दिनरात्रिसमानभागः यावानुदेति दिन- 
निशाः सावदुगते जन्म प्रबदन्तीत्यन्ववः । इन्दुसारेतः तत्कारचन्द्रेण 
युक्तः एदरसां शकः ठाद शांशकः यः पुरतः तसुरयरातिसिते मेषात् 
प्रभृति तनुस्येन रादिन। युक्ते सतीलयर्धः। तत्काठचन्द्रः खाधिषटित- 
राया यावति मपादिद्रादशं्के तिष्ठति मेपादिर्तततल्यराश्षौ चन्द्र 
स्थिते । पुरतः भपिप्यति समये । यायान् दिनराविसमानमाग उ 
तीति । तत्काररम्रख दिनराक्ञः रालिरादवौ भावान् यतिमः भाग- 
सिशांस उदेति पूेक्षितिजे सुगति दिननिशोस्ताबद्रते भिद््नाडिका- 
स्मकख दिवस रभ्रेवो तवल्ममाणे गते जन्म प्रति भवदन्तीत्यरधः | 
अत्र प्रभे तत्कालचन्द्राधिष्ठितद्ादशांशकसस्यया मेषादितो भविष्यति 

१, प्ट सि, २, भू २० त, ३, न्म ॥ प्रक्नर्नेन निवेकरस्मेन 
वे यभस्य प्रसवेकालं दरयति -- तत्करं इति । तख. म, पठः, ७४, न्क्ते दद्य 

क, पाटः, ८, प्यतिमे द्रा , (तस्वातिम रा) ऽ, पत भविष्यनति गाः म. प्रः 



९० विवरणोपेते दोश 

कटं अन्पचन्द्र रक्तः । उदयरम्नमतभागवश्चद् दमरात्याः समभवं 

कालगतागतनाडिकप्रखणं च वेदितव्यम् । तथाचोक्तं - 

“यावत्संस्ये द्वादशांशे शीतरस्मिव्येवसथितः । 
त्स॑स्यो यस्तो राशिजैन्मेन्दौ तद्वत वदेत् ॥ 
तत्काटदिवक्निशासंज्ञं सथुदेति राशिगतोऽयम् (१) । 
यावासुदयस्तावद् बाच्थो दिवसख रात्रेवा ।।“ 

इति । तथा तक्तालेन्दुद्रादशांशकस्य नवधा खण्डितस्य गतागतवरोन 
प्रसवनश्ष्रमपि वक्तव्यमिप्युक्तं भवति । तत्काल इन्दुसहितो द्िर- 
सांशको य इत्यत्र साम्प्रदायिकां योजनविशेषाः सन्ति । ते च यथा- 
श्ुतम्र टिख्यन्ते । तत्तुस्यराशिसहित इत्यत्र गणनारम्भराशिविशे- 
पायक्त्या मेषाश्िपरथमत्वन्यायेनागतं मेषादितो गणनं विना तत्का- 
छचन्दराधिष्ठितद्वादशांशकराशिमारभ्यापि गणनं क्व्यभिति चोत्यते । 
मेषदिगणनेन द्वादशाईीकादिगणनेन च अप्तयोः प्रसवचन्द्रयेरिक्ये 
त्रिकोणसम्बन्धे वा सति निस्संश्येन वक्तव्यत्वं भवति । अयं 
न्यायाभ्वे सवेष्वपि योजनपकारेषु द्र्टव्यः । “स्फुटमिह भवति द्विभे- 
संबाद भावाद्" इत्याप्ततचनमत प्रमाणम् । बलयोगात् फरमैशकर्ध॑ो 
एर द्युक्तमागण रारेद्रादशांशकोक्तः प्रसवचन्द्रानयनप्रकारः चन्द्राधि- 
्ेतनवाशिद्रादशाशकेनापि विचिन्तनीय इत्यत्र प्रददितेन (शकोयः 
इति शब्देन चोत्यते । कथमिति चेत् , पञ्चदश धरिका हि नवांश्च्- 
रमाण, तत्र नवाश द्ादसधा खण्डिते एको भागः एकी नाडिका पञच- 
दश विनाडिकाश्च भवन्ति । तस्य केनद्रस्पेणाक्षरसंख्यया निदे शकोय 
रात (नद्यव स्यात् । ततः ग्कोयगब्देनात्रान्याथमपि प्रसक्तेन नां 
धकद्राद्शाशोऽत ग्राहय इत्युक्तं भवति । तत्रापि मपादेगणनेन चन्द्रा 
प्वष्धतनवा यकद्वादशाशकादिगणनेन च पूवेवत्तव्यराशिसहितपसव- 
सन्नद्य सम्भवति । अत्र द्विरसाश्चको य इत्युक्त्या च अन्योऽ्थो चो- 
त्यत । तद्यथा -- द्विरसश्नब्देन द्विरसनो राह तस्य नवांयकद्रादशं- 

(ष 1 त १ म्.। तथा तत्कन्दु खे, ग, पाड  भ्म्मे, ३. क्त्वा, ४, शादि ग ५ च्येवानरिः क, ख. पाट ६. च्यंभः, ७. क| युक्तः› ८, अग. पाठः, ९. श्र ख पाटः, १०. ११. १२. श्ाद्रा य. प्राः, 



चतुर्थोऽध्यायः | . ९१. 
शक इति शृङ्गग्ादिकया द्विरसांशकोयशब्देन राहुखितनवांद्राद- 
शाश उच्यते । स यद्राभिसंजञः स राशिरत्र तन्तदयरािः । चन्दे तत्र 
भविष्यति च प्रसवधिन्तनीयः । द्विर्सांश्चको य इत्यत्र द्िरससखांरक्षः 
दविरसासिक . इति राहुणाधिष्ठितं नवांशरािं गमिष्यति चन्द्रे पर्रू- 
विरिति .द्विरसांसकव्ाच द्विधा परसवचन्द्रानयनम् । अथ तत्के 
दिरसांशको य इति. योजने तत्काटराहुः क्षणिकराहुरपि ग्यते । 
दिनगतनाडिकाः षष्ट्या गुणिता विनाडिकाः ताश पष्टिगुणिता गुषै- 
्षराणि भवन्ति । तानि दिनगतगुवक्षराणि सहस्रेण हृखा राशयो 
स्यन्ते । शिष्टात् निशद्गुणिताद् भागाः. तत्र रिष्टात् षष्टिगुणि- 
तात् काश छभ्यन्ते । पवमानीतं राचिमागकलात्पकं मण्डङ।- 
च्छोधितं प्षणिकराहुस्फुटं भवति । तस्य रष्येरपि नवां वा न्ग 
शदरादशांत्ं वा गच्छति चन्द्रे भसूतिरिति च प्रकारदयम् । तत्काल 
इन्दुसहितो श्रिरसांसको य शर्ते तत्कारडृन्दुशब्देन क्षणिकेन्दुर-. 
र्यते | तरसहितो द्विरसशिकः द्ादययिकः प्षणिकंचन्द्रसंस्थितद्रादशां- 
दाक स्यथः । स यद्रा्षिसं्नः तततल्थं तमेव राशिं गते चन्दर भरसुतिरि- 
ल्यथः ¦ इल्येक; भकारः । अन्योऽपि प्रकारः । तत्काख्डन्हुसहितो दि 
रसांशको य इत्यत्र तस्कारयब्देन कारुटश्नमुच्यते। षड्गणितो दिन- 
गतकारटः भागस्वरूपः सयेस्फुथ्न संयुक्तः काललग्रं मवति । मीनमेष- 
सन्धेरारभ्य पूव्षितिजावधिषरिकापण्डलेकदेशः कालटप्रमित्युच्यते | 
तत्रैकाया घटिकायाः षड् भागाः सम्भवन्ति, इति तत्काटश्ब्देन का- 
लखलदममुक्तः, भवति । तत्र कालशे इन्दुसदिते ताकाङिकचन्द्रेण युक्ते. 
यो द्विरसांशकः द्वादशकः तनुस्यरादं गते चन्द्रे भसवः स्यात् । 
तात्कालिकलग्रचन्दरस्फुटयोगे यो द्विरसांसकंः ददशां शकः नवोशद्रा- 
दश्चो बा ताभ्यामपि प्रसवचन्द्रनिर्देश इति परकारदय सम्भवति |. 

कालडन्दुसदहिव इत्यत्र तत्कालेन्दुरन्यथाप्यानीयते । तथ्यथा- दिन- 
गतनाडिकां विन्यस्य विनाडीददय त्रशता हृत्वा राष्यांदिफरं रम्यते 

१ | °सुनस्या क, ख. प द्विविधाः गन पाठः, -३, रकया कृ.ˆ गः. 

पाटः, ४, “त्र तत्कारशय्देन काः क. पाटः. ५. ककेन्दुसं "लः सूयभा' ग्, पाट 

५ "कः त" खर पाठः+ ८. च्ट्येः क, पाडः ९,. 'दिसदिते' ग. पाठः" . १०, ष्कः नः, 

व, पाटः. वा 
0 
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` तत् इरीरादि तत्कारेन्दुः । तद्वां गते चन्द्रे वा मसः । अन्योऽपि 
पकारः दिनगताषेनाइकास पञ्चचलारिश्द्धिेताय् राइय।दिफनं 

कभ्यते। तस्मिन् सिंहादितो गणिते यो सदिमेवति तं रश्च गते चन्र 
प्रसवः स्यात् । अन्योऽपि भकारः विनाडीक्कतं दिनमतें पञचददाभि- 
हत्व पूषवलन्धं रामागकलारमकं फलं मवति । तत्र च ल्रराक्षि- 
मारभ्य गण्यमाने यो शारिभेवति तद्रा गते चन्द्रे वा परसवः स्यात् । 
विनाडीडृतं दिनगतं षशेभिहैसवा कव्ये राध्यादिफरे गृटिकसिथित 
राशेरारभ्य विलोमेन गण्यमाने य। राश्िभवति तं राशि मते चन्दे ग 
परसवः स्यात् 1 अत्र तत्काेन्दुदरादशांरेन तन्कालिन्दुनवांशद्रादशषशिन 
च द्विधा भरसवचन्द्रो दरतः । दयोरपि मेषादिगणनेन दादश्षा्षकादि- 
गगनेन च॑ स च पुनश्चतुधो भवति । पुनः राहुस्थितनवांशेन तम्बाश- 
दादश्चाशिन च तथा क्षणिकराहुस्थितनवांसेन तन्नवांशद्रादश्षा दकेन च 
इति राहुवक्रादपि चतुधा पसवचन्द्रानयनघुक्तम् इत्यष्टधा भवति । 
क्षणिकेन्दुस्थितद्रादशांशकराक्षिना च एकः भरफार इति नवधा । तत्का- 
ललश्नस्य तत्काङ्चद्द्रस्य च संयोजने ज॑तिन द्रादयां शेन (ता ? तन्न- 
वांशदरादशषंशेन चेति द्वो मकारो इत्येकादश्षधा । पुनर्दिनगतवशाश्च 
पञ्च पकाराः । तत्र कालटम्नतत्कारचन्दरयोगद्वादशासेन एकः । करद. 
दका्भेनादिकाचारेण द्वितीयः । सिंहादिषादोननाडिकाचारेण वर- 
तीयः । ठण्नादिपादनाडिकाचारेण चतुथः । गुरिकरक्षायेफेैकनाडिका- 
विरोमचारेण पश्चभः । इति दिनगतवश्ात् पश्च प्रकाराः । हति भसव- 
चनद्रानयनविषये महाधुनिभिरदाृताः षोडश प्रकारा दक्षता; । 
अत्र साम्प्रदायिकः सप्तदशोऽप्यतिरहस्य भूतो योननभकारोऽसित । 
तत्काल इन्दुसहितो द्विरसाशक इयत ततलेन्दुः पर्षक। चन्द्रः । 
द्विरसराब्देन  गुिको शयते तत्कालद्रिसनः त्ालशुलिक इ- 
स्यथः । तत्काडेन्दोस्तत्काढगुलिकस्य च अंशको य इत्युक्या नवांश्च- 
्राद्शांश॒ इत्युक्तं भवति । गुलकस्य शकोयांसकाः गुखिकनवांश्ष- 
राेविरोमेन गण्याः । चद्धस्य शफोयांयकाः अनुगेन गण्याः । 
, „१ शवः स्वात्। जग ग. पष २. उवाद ३. च् नान पारः 0 
४ त गप्रा, ५. व्च पुः ख.पाठः, ६. व्याण्ख. ग, धटः, ७, "खन्दुः। [द "१८ तात्काङ्िकगुः क, पाडः, 
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तत्र गणनमृकारे तयोर्योगो वा त्कोणवन्धो वा यत्र रातौ मवति 
तदराशिसहिते शशाङक परसवं वदन्ति इति सम्बन्धः । अस्मिन् प्रकारे 
ू्ैभदरितेः कैथित् संबादे साते निस्सेशयेन वक्तथ्य इति । यावा- ` 
चुदेति दिनरात्रिसमानभाग इति ङुगनराशिना दिनसनिन्नाननिदेशेन 
दिनकराध्रि्ितराशेज्ञानमपि खभ्नेन भवतीति बोलते । तथा -- ` 
उदयरग्नं विन्यस्य राशनपास्य भागान् षष्ट्या ६९( दिक्नाभिः स- 
योज्य त्रिभिदैत्वा पश्ाशता दृता रयादिफलं लभ्यते । राशेमाग- ` 
कृलास्मक तत्फलं छ्नंराश्यारे तससवकालार्षस्फुदं भवति । अथवा ` 
छग्नराजञौ मतनवांशिकनाडिकाः संकङय्य वर्तमाननवासके गतां नाड 
विनाडीश संयोज्य नाडिकाः षष्ट्या हत्वा बिनाईारय पश्चपप्रतिभिः 
नर्वाशद्रादशांशरयाश्चयो रभ्यन्ते । शिशंह् मागाः कलश रभ्यन्ते 
तत् पूवौनीतेमेव परसवाकस्फुं भवति । अत्र केचित् भश्षकालचन््र- 
स्फुटे उदयल्ग्नस्य मागा; कर्थ संयोज्य तत्र यो नषांशद्रादशा- 
शकः पञ्चसप्रतिविनाडिकापमाणः प्राप्यते तद्रारिगतमर्ष भसवाफ 
वते । अन्ये तु उदयलग्नं चिष्तीकृलय तत्काखचन्द्रस्य सार्धोदिता 
नर्वािद्रादशांशका यावन्तः तावत्या स््यया दत्वा छन्धं रासिभाग- 
कलात्मकं फं यत् तत् भसवाकेमाचक्षते । परे तु ̀ उदयलग्नस्पः 
नर्बर्द्रादशंश्षकराक्ष पसवाकैरिथति निदिशन्ति । प्रसवरग्नस्य 
नि्दश्चः यावाचुदेति दिनरात्रिसमान मागस्तावहूगते दिननिशोरिस्यु- 
ततेन दिनगतप्रमाणेन रातरिगतपरमाणेन वा यथोदिष्टेन प्रसवर्केण.वा ` 
रात्रो चेद् पदरारियुक्तग्रसवार्फेण वा स्वदेशोदेयसंश्ुण्णामत्याधुक्त- ` 
प्रकारेणोदयङग्नभानोय कतैव्यः । अत्र उदयरनस्थिते दादक्षा- 
धको वा दादक्षाशकस्यास्य नवांशकरा शषा परसवलग्मे भवेत् । वरल 
वदन वक्तव्यम् । अत्रापि तत्कालगुणिकनिकोर्णवसस्वन्धवरानि- 
गेयः | वर्मेषुच ए प 

“नवांशकं तु प्रथम पश्चान्नवनवाशष्म् । . ` 
न्वशिद्रादशंसश्च द्रदगांश्षमतः प्रम् ॥ 

18, 

१, शभेवरा, २. पदिकंभ्र', ३. तनाडिकाविनाः, ४. छात् समागकः 
ग, पाट. ५. त्तक्देव' ख. पाटः, . ६. व्छनवांराक' क. ग. पाटः, ७, प्रः क, पाठः, 
€. "गस ख. पटः, 
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चत्वार्येतानि कमणि छृत्वा रब्धं विचिन्तयेत् । 
नवांशको नवांशस्य नवाशद्राद्ांरको ॥ 
द्दर्शांरश्च रमनेन्दुमान्दीनां बन्धसुचकाः ।" 

इति वचनादेते यथो्ताथस्वार एव ग्राह्याः । अत्र तत्काछेन्दुशब्देन 
आरूढं पृच्छकारूढं गद्यते । तस्मात् पूवो नीतेषु परसवचन्द्ररिपषु यो 

रारिरारूढंराकित्रिकोणसंवादी भेवति तत्र राशो प्रसवचन्द्र इति 

द्रष्टव्यम् ॥ २९॥ 
(= ५ क 

| [नष्रंककटर्वरार्धण म्रसवक्रड माङन्वाद् 

उदयति ग्रदुभांशे सप्तमस्थे च मन्द् 
यदि मधति निषेकः सूतिरब्दज्रथेण । 

 चरार्िंनि तु विधिरेव द्वादशाब्दे प्रक्या- 
ज्निगदितमिह . चिन्यं सतिकारेऽपि युक्लया ॥ २२॥ 

. .इति 1 प्रदुमांशे उदयति मन्दे सप्रमस्थे निषेको भवति यदि अ- 
ददृत्रयेण सुतिरित्यन्वयः । गरदुमं पन्दकषश्रं तखांसो मृदुभारशे; । मकर 
नवांशः इम्भे नवांशो वा } शशिनि त॒ एवं पिषिः द्रादक्चा्दे पदति 
छात् । चन्द्रांशे उदयति चन्द्रे सप्तमस्थे सति निषेको यदि द्राद- 
शाब्दे प्रषतिरि्यथंः । द्वादशाब्दं इति द्रादच्भिनीकषत्रमासैः स्रीणा- 
गरतुकाङाधिकरणेः यः संवत्सरो भवति स दादशाब्दः । तस्मिन्नब्दे 
चतुर्विशलयधपिकत्रिंशतदिनपरभाणे पणें सति प्रसूतिः स्यादित्यर्थं 
अत्र केचित् द्रादशाब्द इति द्वादशभिवेर्पैः पसवो वक्तव्य इति । अ- 
ध्यायद्पसंहरन् चिन्तास्वरूपं दशेयति चतुथेपदेन -- निगदिताभह 
चिन्त्यं स्रूतिकारेऽपि युक्त्या इति. । इइ अस्मिन् चतुर्थे निगदितं 

 शदिवाकरेनद्रोः स्मरगौ इत्यादिभिः भदित गदादिलक्षुणं सूतिकारे 
सूतिकालर्रवशञाद् अपिशब्देन प्र्षरप्रवरशाच युक्त्या चिन्त्यम् इति 
सम्बन्धः । युक्त्या साध्ययाप्यासाध्यत्वप्रदर्चिन्या सरण्या चिन्तनी- 
यमित्यथेः । सा च सरणिः, 

 -१. चन्धं वि क. पाठः, २. त्रि, ३. छं ददौयति-,.४. शाः । गि 
ख. ग. पाठः, ५, श्या, -६, ण्या विचि" क, ग, पाट 

भोय ज-वा 
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“°वरे चरथिरदन्द्राः सिरे द््रचरसिर।ः । 
न्रे सिरोभयचरा जगि रोगो भृतिः कमात् ॥ “ 

इयादिवचनविरशेषेः परद्धिता | तत्र साध्यरक्षणं पूप्रसिनेव शके भरद 
शितम् । तद्यथा -- पूथश्छेके जन्पशब्देन आदिग्रहणन्यायेन जन् इति 
जननं म इति मरणं च गरहवते । तत्र जननकाटः धद्चितः । मरण- 

विषये योजना पडरयंते । "तत्का इन्दवदितो द्विरसांशको य इत्यत्र 
लम्नचन्द्रयुरिकानां योगः तत्का °ेन्दुशग्द् दिरसशब्दवाच्यानां 
योगः तिर्पृर्योगाख्यः | तत्र योऽक्षकः नाशकः तत्तस्य राशिना स- 
हिते पुरतः सयाष्के जन्मचन्द्रे सति चिन्तापरिपयस्य मरणं परबदरन्तीति 
सम्बन्धः । शेपं साधारणम् । अत्र चिस्फुटयपाराश्चिना वा तदक्ष 
केन बा बहाधिकरेन जन्मचन्धमोगधिन्तायां नियाणष्ठवक इत्यथः । 
तथा "तत्कर इन्दसहित। दिरसां शको य' इद्यत्र अशकशब्देन शकि 
भवनालिश्चपान्तमृश्चसन्धिः इति प्रदर्ितं ख्डत्रयं च विवक्ष्यते । तत्र 
प्रथमं मेपादिचतुष्टयं स॒ण्रिखण्डः । सिहाद्विचतुशटयं स्थितिखण्ड 
चापादिचतुषएयं संहास्खण्डः) एवं न्वांदकरादीनामपि खण्डत्रय- 
क्रस्पनायां खण्डेभ्वपि पृथक् पथवः; सृपरेखितिसहासयः सम्भवन्ति । 
तत्क्रमेण ककटवृधिक्पानान्तेषु आष्ेपाज्येदुरिवतीनक्षत्रेषु चर ध्य 
मीनांश्कस्य सवत्सरान्पासोद् दिवसा नेयोणष-वकसयं भवति । अतः 
केकीरवृर्विकमीनारकानाम् ऋक्षसन्प्याश्रयत्ात् सहारसवकस्वं मेप 
सिहधनुरशक्रानां खण्डेदिगतत्वाद् जयुदेध्यस्ूचक्रसम् । पध्यगतानां 
वशिकानां तत्क्रमवकेन मध्यष्ठलद््वकलं भवतीति तिस्फुटयोगनक्च 
त्रंशषकवरोन एक वरि्ेपमवरगम्य तस्य पएष्टस्यं पाकेथं पुरते भविष्यति 
कारे तत्तुरयराशिसदिते चिस्फुटथेगक्षाशतस्य॑रोक्षिगते सति भवि 
ध्यतीत्युक्तं भवति । अत्र चिन्ताकले मदषदल्योभे सति असाध्य- 
त्वाभावे च निर्णीते प्रतिक्रियानि्दसाय गदविरेपाश्च बिचिन्तनीयाः 
गदाश्च द्विविधाः निजागन्तुकमेदेन । तत्रं निजाश्च द्विविधाः शारीरा 

१, "जर, २, न्क ३. "व्दाना सा म, प्रि, ठ, मसिः ख 

पिना च मः र, प्राः, ५, न्नाव, ६, प्या, ७, पण्ड, «८. 

नमांशस्यः, ९. श्वर ९०. द्वादशांशा, ११. "तत्तत ग, पादः, १२ 

“म्यति ।तस्यपा सन परा, १३. स्त्व साद्धिमः, 1८, शसातिनन, पाटः 



५६ रितरकापते दागभमि 
मानस।थ । आगन्तवास्पि द्विविधाः दृषएनिमित्तजा अदष्रनिमित्तः 
शरेति । इति चतुविदा गदाः । ततर शासेरा वानपितिश्छन्ममम्मसां 
पातजनिता रोगाः अषटमराक्चिना तन्स्थन तान्निगीककेण तदधिपेन 
बछावलवशानिदस्थाः । पानसरास्तु पुनः भययोक्रक्रोधाटिवेमजनिः 
पथ्वमाधिपाषमाभरिपयो्योगश्रणादिसम्बन्धवशानिदश्याः । आगन्तु 
र्टिनिमित्तजा अभिघाताभिनारश्रापादिजानिताः पशथ्ाधिपेन तनस 
तद्रीक्षकेण तद्रा्चिना वा निरदद्याः । तत्राप्यषटपाधिपस्य योगनिसी 
णादौ सति ते प्रसा भवन्ति । अष्निभित्तजास्ागन्तवः | ते = 

“चरसिरोभयेष्वायपमेधुनगतैः कमात् । 
पराधकाख्येभ्हेवाच्या देवादिग्रहजा गदाः ।1'' 

एषां विशेषाश्च ग्रथाशास्तं निर्दषटव्याः । अतर द्विधिधानामपि निजः 
गाणां प्रतिक्रिया वेवशाखोक्तेथिकरित्साविरेपेधरमस्थानग्रहथोगेशष 

` वशाद् वक्तव्याः । आगन्मुकेष्वप्यभिषातादिजनितसद्योवणाष्िमः 
चिकित्सेव वक्तव्या । शापाभिचारादिजनितेपु देवव्रा्मणपूजादिमन 
मणि तथा शूरवरिप्रभूृतिखदगरावणान्तादीनि बिकमीणि द्ररामः 
चिग्रहयोगेक्षणवद्ेन यथादोषवरं निर्द्यानि । एवं गदपदत्वयोगे स 
गदानां हेतवः स्वरूपाणि तत्प्तीकारविचेपश साध्येषु गदेषु बक्तव्यः 
तथा पुनरसाध्यव्वपि आयुरजञेपसम्भवलक्षणे सति भाप्यस्य नित्यं 
पथिकी प्रतिक्रिया वक्तव्या । असाप्यत्वलक्षणे सेति पूर्॑रदधित 
सफुटयोगविपयोपदेशवदेन नियोणकारो विचिन्तनीयः । इति संक्षेप 
अध्यायान्ते युक्त्या चिन्त्यम् इत्युक्त्या योतितस्य निन्ताप्रकारसः 
 खस्पं दिदात्रेण भदधितम् । _ 

“यः शां विपुलं चकार विततः स्कन्प्रसिभिर्योनिषां 
तस्योच्छित्तिमयात् स्वयं करिधुगे संश्रित्य यो भृतम्। 

` भूयः सपष्त र वराहमि्िरभ्याजेन सक्ष्वान 
साकरादु्रहमूतेये भगवते तसे नमो भ।स्वते" ॥ २२ ॥ 

इति ह।रविवरणे चतुेक्षथ्यायः ॥ 
। ५५" ॥ (1 व क) न वा ८ ध ६ | (ध १, वा निदं म वा वल क. पाटः २. ददि) ३, ५४, म 

वृहेऽजतकतात्पयराकायां निपेकाष्यायश्वदुरधः 1 › क, पाटः, भत यृदञजानकनात्पन. 
टीकायां च॑ ग, पाटः, 



९,\9 

क 

अथ पञ्चम ऽध्यापः। 

अथ प्रसवकालोदणव्सरदल्थतिवश्यान्यातापरितृदसाविरो सूतिकाग्हसययनदीपादि- 

लक्षणानि श्रोतृविस्मापनानि चाच्तायाध्य्य उदन्य जिप्प्रसेचनाथंरस्िन् पचमाध्याये 
निर्दिशति । तन्न प्रधमं गसनसाः र दद् नाद् क 

वि ल 0 पिताः पः. ह सपश्चयति । 
विदेदास्थस्थः धरः ॥॥ <" दिखाक्रे ॥ १॥ 

इति । इन्दा छन्नम ६ प्य जट चरभे विदे- 
स्थस्य परोष्षस्य पितुः ५५: जह ६८.८४ } पप्थाड् से मध्यश्च 
ब्देन मगनमध्यस्थिते दयमरससिगरहयते । सस्माद् श्रे मथ्याहमतीदय 
नवमादिराशिस्थिते । तत्रापि चरभे चरराशौ दिवाकरे स्थिते बिदेश- 
स्थितिनशषात् परोक्षस्य पितुः पुत्रो जात इति वेक्तव्यम् । चरम इति 
निशेषमिर्देसाद् स्थिरमे स्वदेशरिथता परोक्षस्य; उभयरा्या विदेश- 

स्वदेश्चान्तरारे परोक्षस्य पितुरिति सिद्धं भवति । टग्मस्य चन्द्रानीकषि- 
तत्वम् अकस्य मध्याद् ज्रएता च पित्तपरकषह्ञापकम् । चरस्थिराभय- 
वक्षात् पितुवदे शस्वदेशतदन्तयल स्थिति ज्ञानम् इत्युक्तं भवति । तथाच 
सारावरटयाम् -- 

(होरमनीक्षमाणे श्रिनि परोक्षस्थिते पितरि जातू । 
मेषूरणाच्च्युते बा चरभे भानो बिदेशगते ॥ 

अचर जातो विदेशनिरतो भवति ॥ १ ॥ 
उदयस्म्रऽपि वा मन्दे कुजे वास्तं समागते। 

स्थिते वान्तः क्षपानाथे आरदाङ्ङुतद्युक्तयोः ॥२॥ 

मन्दे उदयस्थेऽपि वा मध्याद् भरे दिकाक्ररे परोक्षस्य पितु 
पुत्रो जात इति सम्बन्धः । तथा जे अस्तं समागते चं चा, त. 

यैन श्षपानाये रशाङ्कसतश्चुकरयोरन्तः मध्ये स्थिते वा परोक्षस्य पि 
त॒जौत इति । सव्र पिनृपरोष्यविपये चत्वारो योगा उक्ताः । अष्टश्- 
न्देन मगनमध्यदतवररोदणं विवरितम् । तच दिनाधात् परशरृते निशाः 

५. न्घ स. पादः, ५. (तापिन् पुल्युक्तं भवति ॥१॥, ३. धोः ५२॥ 

इवि । मः स. ग. पाः, 
() 



९८  विवरणेपिते होराशाखे 

रप्ैन्तम् । मध्यलप्राद् व्युत््मेण पाताकङप्रपयंन्तमिति यावत् । 
पातालरभ्नं भवनस्थानं चतुथे, तस्मात् व्युकतमेण षरूसु राशिषु आरो- 

हणस्थानेष अटता न सम्भवतीत्यवसेयम् । अत्र परोक्षस्य पित॒जोत 
इत्युवितसाम््याद् उक्तेष्ेषु योगेषु जातानां दत्तकपुप्रोर्पत्तिविषय- 
भूतः कशिदन्यः.परोक्षः पिताप्यस्तीति -योत्यते । तस्मादेषां भरलयक्षः 
परोक्षऽ्चेति हौ पितरौ भवत इत्युक्तं. भवति ॥ २॥ 

परोक्षस्य पिवुर्जात इद्यच प्रस्तुतायां जननक्रियायां सम्भाग्यान् विस्मापनयोगविश- 
षानाह शशाङ्क इत्यादिश्छोकन्रयेण -- 

द्र द्या पापलग्ने वा बृधिकराजिमागमे। 
श्र मै; सवायस्थितेजातः सपेस्तद्वेितोऽपि वा ॥ ३ ॥ 
इति । पापम इश्चिकेशचाभरिभागगे शशाङ्क शुभैः स्वायस्थिते 

सर्पो षा तदेष्टितो वा जात इति सम्बन्धः । इरिचकेश्चनिभागमे इथि- 
केशो ममः, तस्य द्रकाणं गते । मेते पथमे, क्षीणचन्द्रे ककटके दितीयं 
सिंहे तृतीयं बृिचिके प्रथम मीने दरतीयं.. चापे दिती च द्रेकाण गत 
इति यावत् । शुभेः.धनछामस्थितैः । अत्र योगे जातः सर्पो वां सथै- 
वेष्टितो वा भवतीत्यथेः । अत्र च भगवान् गाग; - 

५“भोमद्रेकाणगे चन्द्रे शुभेरायधनस्थितेः | 
सपेस्तद्रष्टितस्तदरत् पापटगने विनिर्दिशेत् ॥'" 

इति । अत्र यथा जननटमरे भोमद्रंकाणगचन्द्रोदयः, धनकाभस्थितसौ- 
म्यस्व च सुलभतया सम्भाव्यते, तथा मामुषीषु सपेजननं सर्षवेष्िता- 

यजननं च न हस्यते इतीदं रक्षणमसम्भाग्यमिति न शङ्कनीयम् । 
असम्भाव्यं चेदाचा्यः स्यमेव तथा वदेत् । आचार्येणोत्तरत्र बजा- 
दियोगाचुक्त्वा, | | 

“'ूवेशास्ताचुसारेण मया वजादयः इताः 
 .. चतुथेभवने योञ्जसितौ भवतः कथम् ॥ 

इति तेषामसम्भवं च स्वयमेव वक्ष्यति युक्तिवशात्, तद्रदिहापीदं 
== ~ न्ध 

१. शु श्न" क. पाठः, २. न्वयः । इ" ख. ग. पाठः. द. क, ७. भम 
चः क. ख. पाठः. ५. चात्रिः क. पाठः. ६. नतः पुरुषो वा", ७, "वत्वं स्व 
ग्, पाठः, <. व्वोक्तवान्. युः ख. पाटः. [प 
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पञ्चमोऽध्यायः । ९९ 
रक्षणमसम्भाव्यं चेत् सखयमेवाभिदधीत । न च तथामिहितम् । तस्मा- 
दिदे लक्षणं सम्भाव्यमेव । तथाचाप्तवचनं - - 

«धविस्तीणी पृथिवी जनाश्च बहवः कि किं न सम्भाव्यते ॥' 
यदा भौोमप्रक्ाणस्थस्य चन्द्रस्य जननकारोदयर््रन समकलतवं 
तक्छाखानौीतस्य धनभावस्य छखाभमावस्य च- शुभग्रहैः समकर्त्वं च 
युगपत् सम्भवति तदेवायं योगः परिषूणः स्यात् । ततो दुभ एवायं 
योगः! तत् किमथेमयं योगोऽभिहित इति चेद् अस्य योगस्य समक- 
लत्वाभावेन सम्भवे जातः सपैः सपेवत् कूरस्वभायो भवति । सपैवे- 
शितिः विषविधानेपुणेन सपैवेशितशशीरतादिभदशेनङ्शरो भवति । 
इद थदरेयितुमिदं लक्षणधरुक्तम् इति सवेमनवद्यम् ॥ २ ॥ 

चलुष्पदगते सानौ रोचेर्वीयेसमन्वितः। ` 
दितचस्मैश्च यमौ भवतः कोर्राचेशितौ ॥ २ ॥ 

भानो चतुष्पदगते शेषैः द्वितसुस्थैः वीयसमन्वितैः च कोच 
वेष्टितौ यमो भवत रंत्यन्बयः । यत्रतत्र जंन्मरग्रे भानौ चतु- 
ष्पदगते चतुष्पाद्राकषिगति सति मेषद्पसिहधलुरपराधृगपूवोधौन्य- 
तमरस्थिते सति रेपेभरदरुभयराशिस्थितवीयैसमन्वितेरथात् कन्द्ररिथते- 
रिति यावत् । यमलौ कोरेन जरायुणा वेष्टितो प्रस्येते । अन्नाप्यस्य 
योगस्य प्रायिकसये जातो जीवति चेत् ताद्शल्ननातेनन्येन कोश्च- 
वेष्टितः सम्भूयोत्साहजनितिन कोशब्दवाच्येन धनन परस्परंसम्ब- 
नवान् सदा सहचारी भवरीलयर्थोऽपि चोलयत ॥ ४ ॥ 

छागसिषटश्चषे रुगने तत्स्थे सौरेऽथवा कुजे । 

रादयैश्चसददो गान्रे जायते नाख्वेितेः ॥ ५ ॥ 
लगने छागसिषडषे सोरे अथवा इने तस्स्थे रारयरसद्शे गत्र 

नारतेष्ितः जायते इत्यन्वयः । छागे सिदे षे बा रपरे सोरे अथवा 
ज तत्स्थे रुयस्थिते सति ठग्ननवां शरारिसद्शे गात्रे शरीरपदेरे 

नारेन नाभिनारेन अथवा तेत्सद्शेनान्येन वस्तुना वेष्टितो जायते । 

प्तौ ज इति 1 मां ख. ग. पाटः. २. श्वनरसि स. पाठः. ३. ६ 
४. पस्थ) क. पाटः, ५, न्तः ॥५। इति । रु क.ख.पाठः. ६. ते॥५ धनि 

स, गश, पर्कः. 



१०० विधरणेपिति टाराश्ासै 
अन्न जातः सौरेण बरुपुतेन यदि तन्द्रासुषए्ानादिग्यापारसरहिवः, 
बलहीनशेत् परिकमादिकं वाच्यम् । एतच्छारषु चेत् तन्तुना म- 
त्सयग्रहणा्थं जालादिकं करोति । जेन यदि स्वणेमेखलाबन्धनप्दिकं 
वाच्यम् ॥ ५॥ 

निषेक्तुजनकस्म स्वरूपमपि जन्मटभनेन चिनरनायं, तत्र॒ रपरिमतुरन्यस्य जारस्य 
निषेक्तृत्ते सति तनिदैराय लक्षणं वेशस्थेनाह -- 

न लग्नमिन्दुं च गुरुर्निरीक्षते 
न वा रदाशाङ्को रविणा समागतः । 

सपापकोऽकंण युतोऽथया श्यी 
परेषा जातं प्रवदन्ति निश्चयात् ॥ ३॥ 

इति । शरू खरं इन्दं च न निरीक्षते निश्वयात् परेण जातं 
प्षद्न्ति इत्यन्वयः । लग्नं जनने इन्दुं च लग्रस्थितं पृथश्सिथिते 
बा चन्रं गुरने परयति चेत् निशवयात् निश्वयमाधित्य । निष्केण 
चयः चयनं विचयनमन्वेपणम् इति यावत्, मिश्वयः । तमाभित्येति 
स्॒बररोपे पञ्चमी । नितरामनप्ेपणं विमदीनं कृत्वा वक्तव्यमित्यर्थः । 
ततो गुरोनिरीक्षणस्य रुरपैतरस्य प्रकाणस्य न्ांस्य द्ादशंशस्य 
तरंशांशस्य योगस्य वा स्न्ुसम्बन्धाभाव एव परेण जतत सकत भ्यम् । तथाच भगवान् मागि, 

(शुरुकेत्रगते चन्द्र तदुक्ते यान्पराषिगे । 
 तददरेकणि तदये वान परजीत प्यते ॥" 

इति । योगान्तरयुक्तयोगस्यापयादा्रम,ह शशाङ्क ररिणान स- 
मागतः वा तदापि परेण जातं मदन्ति । रविचन्द्रविकस्थो चेत् परेण नाततवं न वक्तव्यमिति तापम् । तत्र रविचन्द्रयोगेऽपि 

` विशेषमाह -- अथवा सपापकर्चन््रः अर्केण युतः तदापि परेण नावं 
 भवदेत् । सपापकः शी पापग्रहेण सहैकांशगश्न््रः अकण सहैकरा- 
शिर्थितथेत् परनातत्वं॑वक्तध्यमित्यथः । अत्र णरुणा इयते चेद् मवैया परुस्गमनम्। इुनरपि भेदं द्यति --र्रऽेससत 

|  १,. "माह -- ख. ग. पाटः २ नतूनिष्क ग. पाठः, ३, श्रापि श्चि ख, पाठः. ४, थैः | अत्रो" ल. भ. पाठ. 



पञ्चमोऽध्यायः । | १०१ 

चन्दे पापयुते गुरूणा न ष्टे सति तन्मातुरेष दोषः । तत्र पापोऽतिव- 
खयु्त्पेदपवाद् एव । अत्रोक्तेषु योगेषु पसूतिरभरग्रहवसाञ्जनन्याः 
शरस्मिचुस्न्यो गर्भोत्पादक इति रक्ष्यते । तस्य॑ जातिराङ़तिः स्वभाव 
भेदा निर्देश्याः । नवमम्थितग्रेण वा नवमाधिपेन वा बीजकारकेण 
रविणा चा बराधिकेन अहाणां संज्ञाध्यायोक्तान् विेषानारोच्य जा- 
रस्य जाल्यादि स्वं वक्तव्यम । अत्र जातः परस्य व्यापरिणोपजी- 
क्रि \॥& ॥ | 

अन्यन्न पितरृविषर्यं रक्षणविषं वैतालीयथनाद-- 

क्रक्षगतावदो भनौ 
सुयदं द्यननवात्मजस्थितौ । 

बद्धस्तु पिता विद्द्वागः 
स्वे चा राद्धिवत्चात्त(था ? दापि ॥ ७॥ 

इति † अशोभनौ कूरक्षेगतौ शुयोद् चूननवात्मजस्थितौ चदा 
त॒ पिता बद्ध इत्यन्वयः । अशोभनो ङुजभन्दो कूरराशिस्थो सूर्यस्य 
नयमे पश्वमे ससम वा स्थितो चेत् पिता बद्ध इति वक्तव्यम् । राशि 
वशाद् विदेशगः स्वे स्थितो चा पथि स्थितो वा भवति । चरराशौ 
विदेश्षगः स्थिरराशौ स्वदेशगः उभयराशौ पथि स्थित इति वक्तव्यम् । 
सूर्यस्य युजगनिगरपारभद्दगाणसम्बन्धे साक्षाद् बद्धः तद्भावे का- 
यैव्लाद् बद्ध इति विशेषोऽत्र द्रष्ट्व्यः । अस्मिन् यागे जातस्य पित्रा 
क्रतेन दोषेण दण्डानुभवः ॥ ७ ॥ 

| अथ षड़भिः शोकैः ग्रसूतिदेराविरोषमाह । तत्र देशो द्विविधः । जरुमयः स्थंरुमय 

 -श्रेति 1 तत्र भ्रथमं जरमयदेराप्रसवलक्षणं वैताखीयेनाह-- 

पूर्णं राशिनि स्वरारिगे 
सौम्ये लभ्रगते शुभे सुखे । 

, लग्ने जरजेऽस्तगेऽपिका 
दरे पोतगता प्रसयते ॥ ८ ॥ 

+ ० र » = त = त १ म न याकि 
---->~ ------~ च + =-= 

१, (नवः क~ पाठ स्याः ग, पाठः. ३. परू ॥ &॥ ख. ग. पाठः. 

छ. "णमाह--› ख. पाठः. ५. घोद्् ग. पाटः. &. ज्यः॥७॥ खग. पाठः. 

७. “अग क, ग. पाठः. <. ्ठदे' क. ख- पाठः, ९. "णसुच्यते-- पूः ख. ग. पाटः. 
[विति 



१०२ विवरणेपेते हारा 

` इति । शशिनि पर्णे स्वराशिगे सौम्ये लग्नगते शुभे मुखे सति 
पोतगता भरघूयते इत्यन्वयः । पूणं चन्द्रस्य करकटकरिथतिमेकरस्थ 
एवा सम्भवति । तदा धञुमेकरक्मभेष्यकतरैव भुधस्य सम्नगतत्व 
च सम्भवति । तस्माद् धनुषि बुधोदये मीनस्थे गुरो शुक्रे वा मकर- 
ुधोदये मेषणरो च इम्मबुधोदये हषगुरो च कफंटकवनद्रे मकरमा- 
स्येव उक्तरक्षणसम्भवः । पोतगता पोतो जखयानविक्षेषः, तेत्र 
स्थिता प्रसूयते । ओवित्याज्जरमध्यप्रदेश्च इत्युक्तं भवति । रुष्षणा- 
स्तरमत्राह-- र्ग नटज चन्द्रे अस्तगेऽपि षा पोतमता प्र्रयते । भ- 

जे जठेजाः ककटकमीनमकरान्त्याधोनि । एष्येकतमे शग्ने चन्दर 
अस्तगते सप्मस्थेऽपि जरम्यंमदेशचे प्रसतिमेवति । भत्रास्मिभा- 
दिष्योद्थ॑ सम्भवान्न निर्जलत्वप्रसङ्दोषः “जरबत्यजलेन गतेऽधस्ना- 
उटम् इति दृष्णीयशावचनार्त् । अस्मिन् योगे जातस्य सदर 
दरमपसादिकं च सम्भवति ।॥ ८ ॥ 

` योगान्तरं वैताखीयेनाह -- 

ञआप्योद्यसाप्यगः शादी ` 
सम्पूणेः समवेक्षतेऽधकषा । 

मेषुरणवन्धुलग्नगः 

स्थात् सतिः सिरे न संक्ायः।॥ °॥ 
इति । सम्पूणेः शशी आप्यगः आप्योदयं समवेक्षते, तद् 

सर्के सतिः स्यात्, न संशयः । आप्यभस्पयं गतः, जसराकषिग 
इत्यथः । अत्र अष्टाब्देन अप्स्वरूपस्य शुक्रस्य ेभ्रयोरपि ग्रहणम् । 
आप्योदयं जरा समवेक्षते, सप्तमस्थस्य दृष्टिर्न गृद्मते, अथवा 
मेषूरणबन्धुलग्नग इति कन्दरेषु सपमव्यतिरिक्तमिरदेशात् । एवक्त्या 
अन्यत्रापि योगेषु दष्िपरसङ्गे सप्रपरष्टिरेव आद्येति च श्ञाप्यते । ५अ- 
मावास्याचतुदश्योः ्षीणधन्द्रो न `सर्वदा” इति पूर्वायार्यवचने च- 
द्रस्य क्षीणं प्रति द्ेन्दोः सिनीवाल्याः नेन्दोः इहा ग्रहणेन 
सम्पूणेत्वविषयेऽपि अघ्रुमत्यां करादीनस्येन्दोः राकायां च पूणक 

। # पलरी जातः क" ग. पाठ. २. श्ये, क. (नयदेशमः म ठः, ३, शेः 
क, पाठः. ४. त्॥८॥आ' ख. ग. पाटः, ५. कं गत इ", ३. श््र्र' ग, पाडः, 
७, श्वान नि' क. ग. पाठः, ८. (सा ९, ्यापोन्दोः' ग. पाड 



पञ्चमोऽध्यायः । १०३ 

छस्य च शरहणं कायैम् इत्युक्तं भवति इति केचिद् व्यवस्यन्ति । 
अत्र पोतप्रघरते; सलिख्म्रतेश्च सम्भवे परघ्रताः सद्योमरणटक्षणाभावेन 
जीवन्ति चेत् सरिख्याने सरिलंद्रव्यस्य सम्पादने च कुशला भव- 
न्तीति द्रष्टव्यम् । एतघोागत्रयमपि दरूपप्रभे योज्यम् । अत्र जातस्य 
बापीङूपतटाकादिनिमाणं सम्भवति । स्थरराशौ चेत् स्थितावेव तै- 
रषृतादिक्यविक्रय) ` स्थिरे जरा कृ(षी ? षी)ग्रहरात्तिः, चन्द्रे जल- 
राशौ यदि सयुद्रयानम् ॥ ९ ॥ 

अथः स्थरश्देशषवि्र्े वेताखीयेनाह -- 

उदयोड़पयोत्ययस्थिते 
शुपूयां पापनिरीक्षिते यमे, 

अिकर्कियुते बिखग्नगे 
सौरे चीतकरेक्षितेऽवरे ॥ १० ॥ 

इति । यमे उदयोडपयोः व्ययस्थिते पापनिरीक्षिते सति गुप्त्यां 
प्रघ्चतिरिति सम्बन्धः, उदथोडपयोः उद्यस्य च। उड़पस्य वा एकस्थ- 
योरुदयोडपयोवो व्ययस्थिते मन्दे पापनिरीक्षिते सति गुपएत्यां बन्धना- 
गरि, तत्र कायेवश्चाद् रुद्धायाः पश्चतिरित्य्थः । सोरे अकिकरकिंयुते 
बिखम्नगे शीतकरेशषिते अचरे भ्द्रतिरिति सम्बन्धः । मन्दे ककैटके 
बृचिके बा रुगनस्थे अबेटे मते । “गतोबरौ शर्वः शश्र" इत्यमरः | 
अब्र जातः कूयतटाकारामादिव्यापारेजीषति ॥ १० ॥ 

पुनरपि श्रदेशविरेषं वेतारीयेनाह ~ ` | 

मन्देऽन्जगते विलग्नगे 
बुधसूरयेन्दुनिरीभ्षिते कमात् । 

ीडाभवने सुरालये 
प्रसवं साषरभूमिषृदिनदरेत् | ११॥ 

दति । अन्नगते विरुग्नगे मन्दे क्रमात् वुर्धष्यन्दुनिरीशिते 
क्रीडाभवने सुरालये सोपरभूमिपु परसव्रशुदिशेदित्यन्ययः । अन्जगते 
त. कतिषु क. पाटः. २, व्वमव्यस ग. पः ३. "म् ९ 
स्थलप्र, ४, -पानाह' ख. ग, पाटः, ५. (त पापदष्सः क. प्राः ६. च्विः खे. पाठः. 

७, भ्रम् ईः क. पाठः. <. ररः॥ १०॥ म ख. य्. पादः. 
[ , +, ॥ कलम य नानि ~ ननित भि येम त तनः + धः 

` अश्र समादारदरनद्रः ¦ 
= ~ +~ ~ 4 श 



॥॥ विवरणोपेते होरायाखे 

जलराशिगते छग्नस्थिते भन्दै धेन ट सति करीडामवने मति 

पदेत् । प्रयग सराय देवालये  चनरेण हे सोप्रभूमिषु खक्ण- 

सहितेषु प्रदेशेषु भवं निर्दिश् । अत्र योगत्रय नाता यथाक्रमं नुत्त 

मीतवायादिमिदैकवाख्यनव्यापारादिभिलेवणनिमाणादिमिजीवम्ति । ब- 
ठहीने सति एतषां विरोधः ॥ ११ ॥ | 

पुनरपि प्रदेशविरेषमुपजात्याह -~-. | 

लग्नगं प्रक्ष्य कुजः इमश्ामे 
रम्ये सितेन्दू खररग्नि होन । 

रविनेरेन्द्रामरगोङुेषु ` 
चिल्प्यालये ज्ञः प्रसवं करोति ॥ १२ ॥ 

इति । नृग्नगमिति विशेषणेन मन्दमिति विशेष्यं भकरण- 
सिद्धमाक्षिप्यते बलादार्नायते । कुजः वृरग्नगं मन्द् प्रश्य पमशने भ- 
सवं करोति । चृरखग्नगं नरराश्चयो मिथुनकन्यातुलाधन्विपूवार्थङ्म्भाः, 

तत्रैकत्र लगने स्थितं, मन्दं सितेनद प्रेष्य रम्ये भदेश भसवं कुरुतः । 
गुरुपेखग्नगं मन्दं प्रक्ष्य अग्निहोत्रे भरसवं करोति ाह्मणग्रहे करोति । 
तथा रविः नरेन्दरामरगोडकेषु राजभवने देवालये गोञ्चालायां ब 
वशात् पसवं करोति । बः बुधः रिषप्यारये रिस्पिशाखायां प्रस्व 
करोति । नृरनगं मन्दं प्रेक्ष्येतिं स्त्र योजनीयम् । एतद्योगपञ्चकेषु 
जातस्य यथाक्रमं बहुशवदाहः, रम्यग्रदेशस्थितिथ, अभिहो्रव्यापारश, 
नरेनद्रहे वा देवाख्ये वा गोशाटायां बा स्थिति, शित्पमन्दिरस्थि- 
तिश्च सम्भवति ॥ १२॥ म 

क र अ) । देस 

> 

इति योगक्लेन कादाचित्कान् प्रसूतिदेरविशेषा युक्त्वा सामान्येन देशज्ञानलक्षणे वैतारीयेनाह -- 

 रारयश्समानगोवरे. ` 
| मा जन्म चरे स्थिरे गृहे । 
स्वक्षादागते स्वभन्दिरे | चल्योगात् फलमश्राकक्षयोः । 

--- .- वयोगात् फलभशराककयोः ॥ १३॥ ___ १३॥ 
१. त् 1११ नक्त ख,ग पाठः, २. न्दूर' क पाठ ३. म्॥ १२ ॥ द्र क. ग, पाठः, ४, कदाचित् कार्देशविरोषान् म्र. पाठः, ५, 'णमाद्! क. ग. पाटः. 



पञ्चमोऽध्यायः । १०५ 

इति । रारयंश्चसमानगोचरे जन्म, वक्तव्यमिति शेषः । राशेरंश- 
कस्य वा समानगोचरे संज्ञाध्यायोक्ते । तत्र विकेषेमाहं -- चरे साभ 
स्थिरे गृहे शति । चरराशौ चरांशे वा रग्नगते तस्य ररिरुक्तपदेशष- 
सम्भवे मागे प्रद्॒तिः। स्थिरराशो स्थिरां्चके वा टग्रगते तदुक्तषदेशषस- 
म्भवे गृहे प्रघतिः । उभयराशेशवरासन्नमर्धं चरराशैः स्थिरास्नमधं 
स्थिररा्शिरिति पक्षमङ्गीकृत्य इह चरस्थिरविवोक्तो । राष्यशका््यां 
फनिरूपणे तदधिपवश्षाच निरूपणीयम् इति प्राप्स्य अधिपतेग्रहस्य 
विशेष्यस्य विशेषणं स्वर्षाशचगते इति । अधिपतिग्रहे स्वक्षांशगते स्वम 
न्दिरे जन्म वक्तव्यम् । राह्यधिपे खक्षेस्थिते स्वनवांशकस्थिते वा 
सति, अथवा अश्चकाधिये स्वक्ेत्रस्थे स्वनर्वाशस्थे वा सति स्वमन्दिरे 
परति; । एव रारयंदीकयोरधिपतिग्रहवशात् खगृहे बन्धुगृहं शभुगृहे 
बा प्र्तिभरक्तव्येति यावत् । अत एवाह -- बरूयोगात् फएरमंशक- 
षयोः इति । अश्चकाधिपतेर्बलाधिक्ये अंशकेन फलं वक्तव्य, राश्पधि- 
पतेभ्रलाधिक्ये साश्चेना फलं वक्तव्य, तये।ः स्वक्ष गतत्वे स्वगृहे, पि 

बर्षीशषगतत्वे मित्रगृहे, परक्षीशगतव्वे परण्े परसतिरित्यायुक्तं भवति । 

पूर्वोक्तयोगा भावे राश्यंशसमानगे चरादिषु प्रसवो वक्त्व्यः । तेषां 

योगानां सम्भवे योगोक्तभदेशेष्येव प्रसवो वक्तव्य इति ॥ १२ ॥ 

परसनानन्तर कुन्त्यादिभिरिव मात्र हेठुबखाव् ` परित्वाज्यस्य कणेदेरिवापस्वस्थ 

क्षणे वेताकयिनाह --~ ` 

अआराकंजयोस्विकोणगे 
द्रऽ च विरखञ्यतेऽम्बथा । 

हेऽमरराज मन्त्रिणा 
दीघोयुः सुख माक् च ख स्द्तः ॥ १२ ॥ 

इति । चन्द्रे आराकजयोः त्रिकोण अम्बया विसृज्यते । अकै 

च आराक$जयोद्िकोणगे अम्बया विष्ठज्यत इत्यन्वयः । चन्द्रक 

चेति पएथदनिर्देश्षाद् योगंद्यमेतत् । आरा्फैजयोरिति दन्देन निर्दे 

तम क ८ जन्द्ध प ऋ, ०, प जन्म प्रग
 पाठः, 

(ति विशे' क. पाठः, २. 'षानाह', १, भे ञे जन्म प्रः ग, पाठः, 

पे तदधिपनिरूपणे त" क. पाडः. ९, ४२ प्रसूतिः ¦ पव रास्यशयां स्थिते" ग. 

पाडः, ७, श्यो क, ग, पाठः. ८ ति ॥ १३1१, ९, "णमाद-- ख, ग. पा 

५ | 



१०६ विवरणेपिते होराश्ाशच 

शाद् उभयीरारा्जयोच्खिशोणगतत्वं च विवक्षितं । अत्राफैस्य 
` पितकारकत्वाद् अर्के आराकंजयोच्िकोणग पि(ता ! अ्र)विष्टञ्यत इति 

केचित् । अस्ते चेति वा पाठः । अमरराजमन्त्रिणा दष्टे योग्तैरि 
प विष्टः दीघोयुः सुखभाक् च स्मृतः | अमरराजमन्त्िणेति । बखा- 

 धिकेन गुरुणा चे अमरत्वं रसायनसेवादेजनितं, मध्यमरेन गुरुणा 
हे राजत्वं, स्वर्पबलेन गुरुणा दृष्टे मन्त्रित्वं च भवतीति कमं घो- 
तयितुम् अमरराजमन्वरिणेतयुक्तम् । दीघोयुप्यं सुखभाकत्वं च मात्रा 
बिखषटस्यापि गुरंद्टौ सत्यां जायते । स्त इति अस्य आगममूलत्वं 
द्नोतयति ॥ १४ ॥ 

अन्नैव योगान्तरं बसन्ततिरकेनाद -- 

पापेक्षिते तुहिनग।धुद् य कुजेऽस्त 
त्यक्तो विनश्यति कुजाकजधोस्तधाये | 

सौम्येऽनमिपरयति तथाविधदस्तमेति 
सौम्येतरेषु परहस्तगतोऽष्यनायुः ॥ १५ ॥ 

(१, इति । तुदिनगो पापेक्षिति उदये जे अस्ते सति अम्बया 
त्यक्तो विन्यरतीतल्न्ययः । पपेकषिते इ्जादितराम्यां यत्रतत्र स्थि- 
ताभ्यां दृष्टे जे सप्तमस्थिते च सति मात्रा त्यज्यते सक्तो नश्यति 
इत्येको योगः। तथा पापेधिते तदिनगौ उदये सति कुजाकंजयोराये 
स्थितयोः मात्रा त्यक्तो विनस्थति इत्यन्यो योगः । अत्र पापेशितत्वम- 
स्तगताकंच्त्वमेव विवक्ष्यते । इजा्जयोरामे इ्युक्तत्वात् । तत्रापि ङृनस्य पाददृष्टिः मन्दस्य पूणेदिशच सम्भवति । तस्मादत्र उभयत्रापि 
योगे चन्द्रस्य लप्रगतत्वे पदत्वं च तुल्यम् । अत्र पिशेषमाह -- 
सोम्ये अभिपश्यति तथाविधहस्तमेतीत्यन्वयः । यथोक्तयोगकतीरं 
चन्द्रं सोम्ये छमगरदे इुधरुरुछकाणःमेन्यतमे पश्यति सति तथाविधः 
हस्तम् एति । स शुभग्रहः स्वाभितराः + शादिबलाविरेषवशचाद् यस्या 

` १. . "मोचि ख. पाठः. २ न्तं विवक्षितम् । जाराक॑ंजयोिकोणगतं बि ग पाठः" ३. म् । अभस, ग. पाठः. ४. च्वत्नेक्तं माग ग, पाटः, ५, "रोटी, क, म. पृष्टः, ९, "रमाह स.य, पाठः. ७. म्व स; ८ क), ५. मेकल" ख, पाटः, 



पञ्चमोऽध्यायः । १०७ 
जातेः घछचफो भवति तजातीयस्य हस्तं प्राओति । शुभग्रहरशियराते 

‰ [त ५ ५ सौम्ये ् तत्र दोषायुः सुखभाक् च भवति । सौम्येतरेषु सौम्येभ्य इतरेषु घ- 
ङजमन्देष्वेव पयतु च तथाविषहस्तपेति । तत्र पिशेषः-- प्रहस्तग- 
तोऽप्यनायुश्च भवति । विसभेनयोगकती चन्द्रः सौम्यैरश्ः सौम्ये 
तरेदे्टथ यदि भवति तदा परहस्तगपतोऽपि भियत दव्युक्त मवति । 
तथाच सारत्रल्यां - | ` 

“भ्रियते च पापष््टे शशिनि विरमे ुजेऽस्तगे त्यक्तः । 
लग्नाच्च लाभगतयोवेसुधासुतमन्दयोरेवम् ॥ 
पश्यति सौम्यो" जाते यादृग् गृह्णा तादो जातम् । 
दुभपापग्रहर्षटे परः भरेतितोऽपि८) स भरियते॥ ` 
सर्बष्येतेषु यदा योगेषु श(श्च १ सी) सुरेव्यतन्दधः। 
भवति तदा दीषांयुहैस्तगतः सर्ववणषु 

इति । अन्न जातः मवद स्वभूमिं त्यजति ॥ १५॥ 
शानि कणे जसजयुनस्य कथिवन्ादय ानासुत्तरकाठ्दी युष तथैव उ्सरल- 

तिरादुपौ न सक्षणमृक्षला सग्दपगदसमानसरन्वमा्धिनां रक्षण प्रेनामयेनाद -- 

पितृमावग्देषु तदलात  - 
नस्सालादिषु नीचगैः शुमैः। 

यदि नैकगनेस्तु यीक्षितौ 
ल्वग्मेन्दू विजने प्रश्रघने ॥ १३ ॥ 

भ 

५ 

इति । पिदकारकस्य रेः नवमाधिपस्य वा बलाधिक्ये सति 

पिव भद्ते, माऽकारकस्य चन्द्रस्य चतुथोधिपस्य वा बलधिक्ये 
सति भागे पद्चतिरितीदं रक्षणं ्वकषौशगते खमन्दिर' इतयतरेवोक्त, 
किं पुनरत्रोस्यते । सत्यं तत्रोक्तमेयेतत् । छन्तु विेषग्रतिपादनार्थ- 
मत्रानूथ्ते । कोऽप विदोषं इति चेत् पितरमातृगहेष्विति बहुवचन- 

१, श्नि ॥ १५. म. म. पाठः. २. प्पाः, ३, न्स क. पाठः. 

क, 'णमाह ---' ख, भ, पाटः. 
ते ७9५ 6१ ४" ~ ~+ 1 ~ ~ = = म त 1 0 ~ 

“ भ्म्या वचन् या...“ - "जतः ७, प -गृहतोऽथवा श्रि" इति मुद्रित- 
सालवपाड । क 



१०८ विवरणोपेते हराशाखे 
प्रयोगः । जात्यस्य पितुकारकग्रहस्य “खतुङ्गवक्रोपगतेख्िसङ्शुणं 
दविरु्तमखांशगृहव्रिमागगेः” इति वक्ष्यमाणस्य गुणनस्य विषयत्वं 
सम्भवति चेद् यावा गुणकारः तावन्ति पित्गृहाणि तथा मात्कार- 
कग्रहस्य चेत् तावन्ति मातृगृहाणीति चोतयितुम् अत्र बहुवचनप्र- 
योगः कतः । कथं पितृमातृबहुत्यमिति चेद् एकयो मातापित्रोरौरसः 
त्र, अन्ययोमोतापित्रोदत्तपुत्रः, परयेमौतापित्रोः छत्रिपपुत्रः, इत्या- 
दिषमंशाल्रोक्तपुत्रभेदवशात् पितृबहुत्वं मात्बहुत्वं पितु्ैगुण्यं मात- 
द्ेशण्यं वा यथाबलं ग्रहव॑क्तव्यमिति जातस्य द्विभ्यादिपितुमातुसम्भ- 
वस्य लक्षणमत्रोक्तमिति वेदितव्यम् । यथा एकस्य स्कन्दस्य कासि- 
केय इति शङ्करपुत् शति पर्षतीनन्दन इति अभ्रिभरूरिति षाण्मातुर 
इति नामभिरनकपितुमातृसम्बन्धः, तथा जातस्य तत्काललक्षणवशाव् 
कारणभेदजनितमनेकपितुमातृत्वं सम्भवत्येव । खगृहग्रसवस्या्क्त्या 
बहुवरिधोपद्रवजनितया अन्यत्र प्रसवस्य लक्षणमाह -- तरुसालादिपु 
नीचगैः श्भेरिति । नीचगैः शभः तरुसालादिषु भ्घ्यते । शुभैः शभ- 
हैः नीचगतेः, अत एव मानहानिमनस्तापादिद्यवकैः तरुतालादिषु 
तरोभूरे सालः प्राकारः तैत्समीपे षा । आदिग्रहणौत् नदीककारण्य- 
पवतादयोऽनाधृतदेशा गु्न्ते । अथोत्तरार्धेन उक्त क्षणलधषितस्य 
्रषतिदेशस्य विजनत्वं जनाकीणेत्वं (च) विविनक्ति । लभन्द् एकगतेः 
रने वीक्षितो यदि पिजने प्रषयते । एक सितैः प्रदेरभयत सितौ 
रनन्द् न दद्येते यदि तदा जनरदिते पदेशे प्र्रतिरक्तव्या । लथस्ये- 
नदो प्रथक्स्थितयोरेकस्थितयोवा बहुभि्रदैध्वयमानत्वे सति जना- 
कीर्ण प्रदेशे परिरित्यथादक्तं मवति । तथाच सरावल्यां - 

`पितृमा^तगृहे वभे त(त)त्सजनगृहेषु बरयेपगात् । 
परकारतरुनदीषु च एतिन चाभितः सौम्यैः ॥ 
नेभन्ते लमनेन्द् यच्ेकस्था ्रहास्तदाटव्याम् । ” 

१ स्यपि. २. नूसथुःम.पाडः, ३. ष्तः ५. ६.५ , मः, ५. देः €` "णवरातः ख. पाटः. ०. श्त्या, ८, पणँ देम, पाठः; ९. ति । विजः ख. ग. पाठः, व, र 
भ 1 

^ प्ृप्रहवरुतस्ततततस्व" इति सुद्रितसारावरीपाडः। १ 



पञ्चमो ऽध्यायः | १०९, 

पति । विजनत्वरश्षणे पनरगेन्द्ौ; पथर्स्थिततवज्ञापनाय एकमतै- 
रि्युक्तम् । तथादि -- यद्! रग्नाद् दितीये चन्द्रः, तृतीये चान्यं 
ग्रहास्तिष्ठन्ति, तदानीमेव न्नेन्द्रोरन्यद्नानावः सम्भवति । तथां 
हि पद्धतिपदरितदृष्यानयनप्रकारादवधार्थते । तद् यथा -- 

“एकद्वितरिचतुरशरतं भवनेरूनीकृतांसात्मिका 
दश्यद्रष्ूमिदाधिता तिथियुता खाङ्च्युतार्षीद्ता । 

खारन्युना द्विणणा वियत्तपनश(द्य १ द्ोधीडृता च क्रमाद् 
दृष्टेः प्लवाः स्युरत्र दश भाधिक्ये मेवेनेक्षणमू | 

इति। अस्याथः-- स्श्याद् प्रहाद् द्रष्टरि प्रहे विश्षोधिते यदन्तरं भवति 
तदू हृ्यद्र्रूभिदा सा यथासम्भव' एकराश्रिना दाभ्यं वा भिभिवी 
चतुभव पञ्चभिया षड्भिव उनीकृता विशोधिता ततोऽञ्चासिपिका 
काया । अाधिकं क्षिप्त्वा चिप्नानां विसर्जन, राशीनां पदभ्योऽधिकत्ये 
सति शिष्टानां त्रिशदूगुणावरोपणं च कतेव्यभित्यथेः । तदा दश्यदरषटु- 
भिदा भामात्मिका भवति । ततः क्रमात् सा एकोनितशिष्टा चेद् अ- 
धिता कायौ । तदा दृटः पष्टयंशा भवन्ति । दविराश्युनितरिष्टा चेत् ति- 
यियुता पञ्चदर्संगुक्ता कायां । त्रिराह्युनिःशिटा चैव् खाङ्कच्युताधी- 
छता कायौ । खाङ्का नवतिः 1 ततः शोधिता अर्पीकृता च कर्तव्या । 
चतुरूनितशिष्टा चेत् खारन्यूना कायां । त्रिश्द्धिः ? ता)शोधनीया । ततन 
शिष्टा द्टिषष्टयंसा भवन्ति । अतः पश्च॑पमान्ते टषयभावथ ज्गायते , 
पञ्चरादयूनितशिष्टा चेद् द्विगुणा कायौ । अतः षषठभावान्ते दष्टे पूर्णता 
च क्षौयते । षद्रादयुनितशिष्टा चेद वियतपनशद्धा वियत्तपना विस 
त्यधिकशतं, तेभ्यः शोधिता अधींटरता च कायौ । तदा ष्टे पष्टवं्चा 
भवन्ति । एवं द्ितीयाद्ारम्य याबदेकादसं इिपषटयशानीं सद्धावः | 
दश्यद्रष्मिदा दशषराश्यधिका चेद् हंश्षणं न भधति। तथाच भीपविः-- 
दिरञ्योऽधिकं पश्यति न प्नदरः” इति । एवंग्रकारे दष्टथानयने तु- 
तीयभावस्थिता ग्रहाः स्वस्पदेकादस्ं खरं व्ययस्थितं चन्द्रं च न 
| 0 वि 711 11 1 = ~ त ¬ म 

१. न्य ग. पाठः. २. भ् अग खनग. पाठः. ३. "ष्टि, ४. क्यु! म, 
पाठ; ५. शमा क, पाठः. ६. ७, जा", ८. नामस, ९. श्यो ग. पाठः, 



११९ विवरणोपेते टोगाधासे 

पर्यन्तिं इत्येवममिभायेण एकगतेरित्धुक्तम् । नतु उक्तप्रकारे दधानः- 
यने कामे व्यये वा सहस्थितयोलग्न्द्रोरपि चयभावः स्यात् । सत्यम् । 
ग्रहाणां दृष्टय भावस्तत्र भवत्येव, किन्तु छथ्रस्य चन्द्रयोगेन चन्द्रद्ि- 
फटस्य सम्भवात् । “योगे दषटिफर योज्य दृटा योगपरं. तथा” शति 
वचनात् । ग्रहयोगस्य ग्रहदशथुक्तफलप्रदत्वे सति छस्य चन्द्रदश्टिफल- 
सम्भवः, ततो ग्रहदृष्टयभावजन्य विजनत्वलक्षणं न जाघटीति । अतः 
पृथक्स्थयारव खगनन्द्रोरिदं ठक्षणयुकंते भवतीति सवेमनवद्यम् । अत्र 
पर्वोक्ततरुसालादिषु जातस्य वृक्षविक्रयादिना जीवन, विजने प्रस- 
यत इदयत्र जातस्य निजेनदेशेऽवस्थितिः ॥ १६ ॥ 

` प्रसृतिसमयसम्भवं लक्षणं सन्दाकान्तग्राह -- 
कि 

मन्दक्षाशो श्ारिमि हिवुके गर्ददणेऽन्जगे वा 
तथुक्ते वा तमसि शयनं वीचश्षस्थैख भ्रमो । 

यद्वद्राच्चि बजति हरिजं भममोक्षस्तु तद्त् 
पपेथन्द्रात् स्मरसुखगनेः डडामाहजेनन्याः ॥ १७.॥ 

इति । शिनि मन्दक्षाशे हिनरुके तमसि शयनम् इत्यन्वयः । चन्दर 
मन्द्राश्यशकस्थ हिवुकस्थिते च सदि मातुः प्रसवकारे तमसि शयनं 
वक्तव्यम् । अञ्जगे मन्दे वा इत्यन्यो योगः । चन्द्रे नलराशिगते य- 
त्रतत्रस्थितेन मन्देन दृष्टे सति च त्रि शयनम् । तदुक्ते वा चन्द्रे मन्द्- 
युते वा यत्रतत्रस्थिते च सुति तमाप शयनम् इत्यपरो योगः ¦ इति थो 
गात्रतयम् । केचिनु मन्दक्षंशि शशिनि दिके शिनि मन्दच््े शशिनि 
अन्जगे शशिनि तथुक्ते शशिनि चेति अत्र तभःरयनस्य लक्षणपश्वकमा- 
चशते। एतेषु योगेषु यदाकंद््टथनद्रमा भवति तदान्धकाराभावः। यस्माद् 
यवनेश्वरः -- 'जातस्तमिसे यदि नाकृषेः इति । अत्र जातस्य दपैष- 
नोन = भु न 

"~ क भ-का ति कित । ननम को म् १ 

 ; १. नवारणा, र, गयं, , ३. रचः, ५४, धनचजा', ५. नतमिति" 
गन पाटःः ३ म् ॥१६॥) ७. ध, <, (णमाह' ख.ग. पाठः. ९, तेस, 
क. पाड क् ख. पाठ.. ११. तेम'क. ख. पाठः. ` १२. क्कः क, पाटः. 
१३. ति । एतः ख..ग. प्राठः. 
~` *# “स्मर' इति न्याश्याद्वसारी पाठः. 
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पञ्चमोऽध्यायः । १११ 

दशने निद्राभावः। एतत् तमःशयनयाधानकाटे अन्यत्रापि यथासम्भवं 
भोजनसुरतप्रष्नादौ योजनीयम् । नीचसंस्यैभूमो शयनं च वक्तव्यम् । 
शयनस्थानाधिपे नीचगते भूमो शयनं वक्तव्यम् । नीचरसस्थरेति बहु 
वचनाद् यथासम्भवं तरिप्रभृतिभिमरहः ययभैर्न।चसंस्थभूमो शयनं बाच्य- 
मिति दयोत्यते । केचिद्धग्नस्ये वा नीचगे चन्द्रे भुश्षयनमिच्छन्ति । 
तथाच सारवल्यां - 

“नीचस्थे भूरायनं चन्दरेऽप्यथवा चिरभ्ने वा " 
इति । एतदपि सुरतग्रश्नादौ युक्त्या योज्यम् । अस्मिन् योगे जा- 
तस्य स्षग्यासौख्यं न सम्भवति । राचियेद्रदरिजं व्रजति तदद् ग 
ममोक्ष इत्यन्वयः । मभमोक्षः गभविनिभमः । ठग्रराशियंथा श्वितिजं 
प्राप्नोति तथा गर्भमोक्षः। तथाचोक्तं सारावल्यां - 

““शीर्पोदये चिरम मू प्रसवोऽन्यथोदये पद्भ्याम् । 
उभयोदये भुजाभ्याम् " 

इति । यदा ठश्राधिपो नवां शकाधिषो वा रप्रस्थो वा ग्रहो ब॒क्रीभवति 

तदा वपरील्येन गमेमोक्षो वाच्यः । तथाच मणिन्थः- 

“टृग्राधियेऽशकपता छभ्रस्थे वक्रिते ग्रहे चापि। 
विपरीतमतो मोधो वाय्यो गमस्य स क्रमञ्चः॥' 

अन्द्स्मरसुसगतः पापः जनन्याः कणमाः । चन्द्रुक्तः चन्द्रस्मरयुक्ते 

चअन्द्रसुखयुक्शच जनन्याः छशमाहुः । अत्र केचित् चन्द्रगतेः ठमरात् 

स्मरगतः सप्तमस्थः युखरतः चतुथस्थरिति वदन्ति । तथाच साः 

राबल्मां -- 

"केशो मातः श्रेवन्ध्वस्तगतेः शकशाङ्युक्तेवो" 

इति । अथीशन्द्रस्मरसुखगतेः श्भेजनन्याः सुखप्रद्तिश्च वक्तव्या । 

अस्मिन् योगे जातस्य माठनिमित्ं दरव्यक्षयादैकं वाच्यम् । तत्र चतुथे 
पापः सक्चमे शुभशेत् करत्रनिमित्तं मातरं ! रमभि)द्यति । १७॥ 

। जयोक भ कयन् 
0, 

१, श्म \ राशिः ख. ग. पार २, ति) चन्र ग, (ति । चनात् स्म 

श, पाटः. हुः । अधो, ४, "या" ॥ १७॥* से. पाट 
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प्रसतिससमे मातुरवस्थारक्षणपुकतवा सूतिकागरहखरूपं तद्रतविशेषाश्च चतुभिः -®(- 

करेटक्षयति । ततर प्रथय दीपगृहद्राररक्षणमिन्धवज्याह- 

स्नेहः शदाङ्गादुदयाच्च वतिं 
दीपोऽकयुक्तक्षेवद्ाचरादेः । 

दारं च तद्वास्तुनि केन्द्रसंस्थै- 
धच्यं ग्रहे्वीयंसमन्वितैवो ॥ १८ ॥ 

इति । रात्रौ तमःरायनरक्षणाभावि प्रकायार्थं मङ्कलाथं च दिवापि 
मङ्ककाथं न्यस्तस्य दीपस्य सेहः शशाङ्काद् वक्तव्य इति सम्बन्धः 1 
दाशाइस्य चन्द्रहोरागतत्वे शृतादथो गोमहिषाजादिसम्भकाः जदाः, 
सू्यहोरागतत्ये तिलनालिकेरतौरवमधूकादिवीजसम्भवाः सखेदा; । तष्धि- 
रेष राद्यंशकप्रहथोगेक्षणवशिर्देश्यः । चन्द्राकान्तस्य रा्ेरंश- 
कस्य वा विनो गतेष्यत्वण्डाभ्यां दीपभाजनस्थस्य सदस्य एताव- 
ष्टम् एतावत् तत्र वतते इति च वक्तव्यम् । देशकारावस्थानुसरणं स- 
वेत्र कर्तव्यम् । उदयाद् वर्तिंश्च । उदयलग्नवशात् रग्नस्थस्यै बा लग्ना- 
थिपस्य वा ग्रहस्योक्ताद् वश्राद् उत्प्ा,राशेरंशराशेवा बखिमो बैन 
युक्ता अराम्ये प्रिचित्रवणौ वत्ति वक्तव्या । तस्याथ राश्िगतैष्व- 
त्वण्डाभ्यां तस्था दग्धादग्धखण्डावादेश्यौ । अफेयुक्तकेवद्चाचरायै 
दीपः । आदित्याधिष्टितराशेव्चात् सतिकाण्हं दादक्चधा विभज्य 
भाच्यादिगृहे क्रियादयः इति वक्ष्यमाणयकारेण राश्षीब् क्पभित्क 

तत्र यतनाकंस्तिषठति त्रै क्पस्थान वक्तव्यम् । अथा सकष्लाभिस्ये 
संति श्रागादीराः क्रिये'त्यादिना यत्राकौषिष्ठितराशचिरमदति तभ दीष- 
स्थान वक्तव्यम् । चरायदौपविशेषो वक्तव्यः । चरराशिस्येञ्छ ऋ 
रदीपः स्थिररारिस्थेऽके स्थिरदीपः उभयरालिस्थेऽके रोदमानो 
रुम्बितदीपः । अर्क॑राशिवशाद् दीपभाजनस्य सौवं्णराजतकांस्याय- 
समून्मयत्वादि च यथासम्भवमौचित्यवशानिर्देश्यम् । तदरास्पुनि 
कनदरसस्थेग्हः दवारं चं वाच्यम् । ग्रहैः श्रागाया रविषुकलोशिवतभःसौ 

१.. तिकाठे मा' कं. पाडः, २. "क्त्वा प्रसूः ख. पाठ २, भं सूतकायदगतदीप 
` लक्चणक्राई् --, ४. क्ैयःप्र' ख, ग. पाः शेन निदः क. ग, पाठः. ६. श्तेः 

राश्यरके › ७. श्यल, ८. शशिंक' ग. पाठः. ९. कोप क. स. प्राठः १. ` दु" ख. पाठः. | 
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न्दुषित्परयः' इत्युक्तायां स्वस्यां दिशि द्वारं वाच्यम् । केन््रस्थग्रहाभावे 
0येसमन्वितेबो इति । यो ग्रहो वीरीन्वितः तस्याक्तदिशि दरार, 
न्द्रे बहुषु ग्रहेषु सत्सु च वीयोधिकेन, द्रो बीयाोधिक्े। चेद् द्रारष्रयं 
यश्वेत् चयम् इत्यादि वोचित्यवराद विज्ञेयम् ।॥ १८ ॥ 

अथ म्रहवदोन सूतकागरदलश्षण रादूलटविकीडिननाह् - -- 

जीण संस्करतमकेजे क्षिनिसुनं दग्धं नचं शीनगतै 
का्टाद्यं नददं रवे! चारिसुते चानेकरिरप्य॒द्धवम्। 

रम्य 1चिच्रयुतं नवं च भशुजे जीषे दह मन्दिरं 
चक्रस्थच्च यथ्ोपद्रारचनान सामन्नप्रचोन् वदत १९॥ 

इति । गरहभाचस्थितेन गृहभावाधिषन वा वीय।धिकेनं ग्रहेण 

परतिकाणहलक्षणं वक्तव्यम् } तवर अकंजे गहकारके मति जीणं म॑स्करतं 
[न्दिरं भवतीति शेषः । जीण पुराणे तदानीं संस्कृत् अवस्थानक्षम 
तमित्यथेः । क्षितिषते दग्धं दग्धक्ष(शष ? दश्च)मित्यथः । शीतगौ 
व॑तत्काङरचितम् । रवो कष्टान्रयं नदृदं भवति । काष्ाव्यम् 
(कचि १ त)धितदारुनिर्मितामिन्यथः । नद्टम्र अश्छिशसन्धिविन्धम् । 
शिते अनकरिर्प्युद्धव च अनेकः िल्पिमिर्निपितम् । भरुज 
यौधिके सति रम्यं चिघ्रयुतं नव॑ च मन्दिरम् । नवस् अभिनवर- 
चतम् । जीवि मन्दिरं ददं सारदारङृतं खश्ष्टसन्धिषन्धं च भवति ! 
क्रस्थेथथोपदेशरचनान् मामन्तपूर्वाश्च बदेदित्यन्वथः | चक्रस्थैः श्रू 
तेकाग्रहकारकस्य केन्द्रगते; पणवरगतंरपाह्धिपणतेधसि यावत् । सा- 
न्तपूवान समन्तभवाः साग्रन्ताः त पूवं भरवां ते मानन्तपुवाः। तत्र 
न्दरष्यकत्र बलाधिश्टो प्रहस्तिषएठति चत् सूतिकाण्रहासन्ने तस्य साम 
तत्वेनान्यद् ग्रहं वक्तव्यम । तच्च यथोपदेषर्चनं जीण सैस्कृतमित्या- 

(व 

प्तटक्षणमर् । तथा ग्रमाश्रा ख त्युक्तग्रहदन्ि त श्रगदाशाः 

१, भक्स्यास्वः ख, पाडः. २. न्यां द क. प्रदिः, ३ स्यदः ग. प्राहः, ४, 

णमाह--', ५. नवाप्र"सख, ग. पष्टः. ६. "णाक. ग. पाटः. ८. ष्टं मन्दिर भः 

४. ख. पाठः. <. नन्धिखण्डम् 12, ९. यः| मूग. पाटः, १०. त्तीग) ५३१. 

सा' क. ख, पाटः, १०. त्तीगः क. पृष्टः, १६३. मू 1 यः ग. पाटः, 

५९ 



११४ विवरणोपेते होराश्चाल्े 

रि्दषनुपुक््टाः सत्रिकोणा" इतयु तरारिदिशि बा धल्वदोन वक्तव्यम् 
इत्यपि यथोपदेश््ब्येन चेत्य । प्रहस्य च्चरग च-तरस्थितिरशेन 
गृहाणा्माधममभ्यमतवं च वक्तव्यम् । सामन्तपूानितयत् पूवेशब्देन 
सागन्तगृहस्य अत्यासन्नत्वं, पणपरस्थितन वीयाधिकन रेण वा- 
च्यस्य गृहस्य सामन्तानन्तरस्वान्माध्यस्थ्यष्, आपो्िमस्थग्रेण बा- 
चयस्य भवनस्य तत्र दूरस्थत्वं च यथासम्भवं व्रक्तव्यपिति चोत्यते | 
तत्र ग्रहाणां तुङ्खवक्रवगोत्तिमस्वगहस्वनवांशसवद्रेकाणगतस्वसम्भवे भव- 
नान द्वियुणलवं त्रिशुणतवं च वाच्यम् । आसन्नभवनव्रोतकानां ग्रहाणां 
लभ्राधिवस्य शबुभित्रोदास।नत्ववशेन वि(भादित्य ? प्रन्वादि)वणवकेन 
च तत्तद्ग्रहवास्तभ्यानां अ्रातिवेरिकानां शष्मित्रादासीनन्वनिक्षेपो 
जातिविरेषशच बलाबलेन निर्दएटव्यः ॥ १९॥ 

अथेवं रक्षिते सूतिकागृहे परसूतेर्भागा पं दोधःनार 

मेषङुलीरतुखालिघरेः परा 
गुत्तरतो यरुसोम्धगृरच । 

पथमत्य धभेण निवासा 
 द्क्षिणसागकरो भृगसिष्ा ॥ २० ॥ 

इति। मेषरीरत॒लाणिषंःः भार् प्रागनितिसमीपे । गुस्तौःय- 
दैरत्तरतश्च उत्तरभित्तिसमीये। एेण पथिमतो निवासः पश्िमैमिंति- 
समीपे । गृगसिंहो दक्षिणभागकर दक्षिणाम िसमीपकरो । अप्र भाष- 

` बिरेषेर्ण ग्रहविरेषेण चा वेरिश््ं बिना राशीनां सं्ञामात्रेण निर्ह 
शाद् रविरपि प्रघूतिप्रमयश्रवणकारोदयलत्नारढच्छश्रभूै्मरुवशचेन 
विरेषो निर्दयं इति चोद्यते ॥ २० ॥ 

सूतिकागररस्य सूतिकारास्यायाश गत्र यत्र नंर्णतास्कारा गुक्तविहेषो नक्तमप, 
भधारद्ण्डिका- 1 नतत्वो्नतत्ववक्रतवादिसम्भो वा भवति तसमिर्हलाय राकशितिन्यास- ` 
प्रकारं वैताखीयेनाह -- | 

प्राच्यादि गृहे क्रियादयो 
ष, [कध दौ ढौ कोणगता दिमूर्तयः। 

` ` १. ङत्वदुकग क्र धेत्यायुक्त' ग, पाटः, २. न्द" ल. पादः, ३. न्त्थ" `, हवा | त तं । दयु ध्र , 1 प्र । $ 2 1] तस्थि $ |. स्थस्य > | 
| ॥ ॥ ५ श्र तन्न भक, घाटः, ६, प्रमाट--- ख. य. पाडः. ५, भ्न. 
दिक्समी गरपाठः ८. नणवाम्रनग्ख, ग प्रः. ९, पपि सूतोस' क. पाडः, १५. 
स्मः ॥ २० ॥' ग. पाठः. ११, माह ~" ख, म, पाटः 



पश्चमोऽध्यायः । ११५ 

धाय्यास्वपि वास्तुवद् वदेत् 
पादेः घट्तरिनवान्य संस्थितैः ॥ २१॥ 

इति । गृहे प्राच्यादि द्रौ द्र किथादथो राशयः द्विमूतयः को- 
णगता भवन्ति इति सम्बन्धः | प्राच्यादि प्राचीमारभ्येति य.बत्। 
प्राच्यां दिशि क्रियो वरप द्री । कोणे दिसूतिभिधुनराशिः। दक्षिणस्यां 

ककेटसिंही दो । निक्रतिक्ोणे कन्याराश्रिदयाच्क्तं मवति । एव राधि 
विन्यासं विधाय तत्र हस्वदीधोदिराशिभिः शभाद्मेग्रै योगेक्षण- 
व्चात् तत्तद तिष्ठितप्रदेरोषु जीणेसंस्फारदाहवित्रस्वादिशरिशचर्षो बाच्यौः। 
शय्यास्वपि वास्तुवद् वदेत् । शय्यास्विति बहुप्रचनेन तत्रापि यथा 
सम्भवं देः जीणेसंस्छृतत्वादि निरूपणीय मिति ब्ोत्यते । वास्तुव- 
दिति बाम्तुनीव राशिषिन्पासं छवा भि पष बदेत् । कितु पदेः षद्. 
त्रिनवान्त्यसस्थितेः । प्रसव्रङग्नं खगूायां शिरोषिन्थासस्थने निधाय 
ततः तृरतीयषष्ठनवमद्रादशषराशीन् खश्वापदेु विन्यसेत् । तदन्तराल- 
राशिभिः! शीन् )खद्वादण्डषु च पिन्यसेद् इत्यथोदुत भवति । दश्या- 
धेन वामभागः, अद्तयार्धेन दक्षिणमागः इति च कं दभि, त्यादिविश्य 
माणश्ोकेन सिथ्यति । अस्य प्रयोजनं यमरर्धैविनतत्वं ऋूरशैस्त 
सुर्य उपघात इति । एवं सदेवापदत खटत्राप्रस ङ्गा ! ङ्गा) यम्मादवश्यं 
क्चिदपि पापग्रहेण भाव्यं यमटर्ेण च भाव्यमिति । तत्र यमर्धं 
सौम्यग्रहस्वामियुक्ते दृषटेऽप्यत्राप्यनियतत्वम् । पपग्रहोऽपि स्वोच्च 
रारित्रिकोणमि वक्षेतरस्थः अश्चुमफङ्कये न भवति ॥ २१॥ 

प्रसवकाल)पयोगिनाम् उपसिकानां निर्देशदक्षमवुष्टममाद - 

चन्दरलप्रान्तरगतेभ्रहेः स्पुरूपसतिकाः 
बहिरन्तश्च चक्रार्धे टरयाद्देयेऽन्यथा परे ॥ २२॥ 

हति । चन्द्ररग्नान्तरगतेः ग्रहेरुपद्तिकाः स्युः । चन्द्रस्य च 
लग्नस्य च अन्तरे ये ग्रहाः ते चन्द्रखग्नान्तरगताः । विस्मापनप्रल्- 

सयुक्त" ख. पाठः. २. 'रिन्यासं न्यस्य विधा, ३. भिभदे, ४. 

षोः, ५. च्च्य स. पष्ठः, ६, श्देन्याक. ग. पाठः, ५७. ति॥२१॥' ख. 

ग, पाडः, «८. ोपयोपिकानांः क, ख. पाठः. ९. "णमाह' सं. ग, पएाड;* 

१५. शस्य छः त. पाः, 



। ११६ विवरणेपिते हेरारास 

थानां प्रसवबरग्नवशात् सामान्येन निर्वेश उक्तः । अनोऽजांपि लग्नाद् 
यावच्चन्दरं स्थिता ग्रहाः गृह्यन्त । न चन्द्राह्ग्नावभरि स्थिताः । तत्र 

चन्द्रे सपतमादुपरि स्थिते सति केचिद् अद्द्याधस्था ग्रहाः केचिद् द्या 

स्थौ सम्भवन्ति । तत्र अद्श्याधेस्थितेः प्रसवोपयागिन्यः सूतिका 

गृहान्तःस्था उपसूतिका वाच्याः, दश्याधरसिथतः पतिक्रागृहाद् बहिः- 
स्थिता वाच्याः ! उच्चादिगतस्येन तानां द्वित्रियुणन्वं च शश्रुनीः 

चादिगतैरनुषयोगितवं च वक्तव्यम् । पे अन्यथा उति । पर दृश्या 

हस्ये चक्राथे अन्तवहिःस्थिता उपमतिकाः म्युरिति वरदरन्ति | तथाच 

जीवमा -- ` 
“उदयशरिमध्यसंस्थग्रहः म्युरुपनरतिक्रास्तन्र । 
उदगर्धगते्बादे दशिणगरन्ते ज्े(ये ? साः) ।। 

इति । अत्र पूव एव पक्षः श्रयान् । त्धाचेक्तमाचार्थण स्बर्पजातके- 
“शचिलग्रान्तरसंस्थग्रहतुल्याः सूतिक्राश्च वक्तव्याः | 
उदगेऽभ्यन्तरणा साद्या्चक्रस्य दहथाधे ॥" 

इति । अत्र उपसूतिका येगरदैनिरदिहयन्ते, तेसदुग्रहतुरयजातिवणेवयो- 
रूपा ता वक्तव्याः । जातिरुक्ता ्विप्रादित' इति । वयोऽपि शशि 
 कुजबुधा बाणाः । रविगुरू मध्यत्रयसो । शुक्रो शवा । प्रद्रोऽकज हसि । 
वणो; रक्तक््यामादि । स्पाण्यपि मधुपिङ्गकदगित्याटि ॥ २२॥ 

अथ जात्य रिश्ोः दागीम्ल्ष दधनद ~~ 

ठग्रनवांरपतुल्यतजः स्याद् 
 चीयेथुतग्रहतुल्यत्तनुबी । 
चन्द्रसमेतनवां द पवणैः 

कादिविलग्रविमक्तसगान्नः | २६॥ 

 . इति । रक्ननवांशपरुलयतुः स्यात् । लप्रनवांशाधिपेन तुरय- 
शरीरो भवतीत्यथः । बीयेयुतप्रहतस्यतसैबौ भवति । तत्का यो 

१ त, २. च्रं लमात् चन्द, ३. स्याः सः ग, पाठः. #. नन्ति पूर 
ख. गन पाठः, ५. ्षःत'ग. पाठः. ६. म्धोक्तःक.स. पाटः, ७. श््ववःग, पठ <. "णमाह--' ख. "णमा छोकचतुष्येन-- ` ग. पाठः. ९, "नुभवति भा} . क, ग. पाडः. 
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$ . 

वीयांधिको ग्रहः, केन्द्रस्थितः इत्यर्थाद् भवति । तेन ठुस्यतलुर्वां भवति। 
चन्द्रसमेतनवांशपवणेः चन्द्रस्थितनवांशाधिपस्य बणे इव वर्णो यस्य 
स तथं । अत्र च वणः ^रक्तः श्यामो भास्कर' इत्यादिनोक्तः । का- 
दिबिट्रविभक्तभगात्रः कं शिरः तदारभ्य विलग्रादिभिः राशिभि- 
विभक्तं भगतं राश्निस्वरूपं गात्रं यस्य सः कादिविलग्रविमक्तम- 
गात्रः! विलं क्षिरसि कृत्वा तदादे राशिभिः वराङ्गमाननमित्यादि- 
क्रमेण देहन्यस्तैः ्रयोगेक्षणवशार् मात्राणां लक्षणं वक्तव्यमित्यथः। 
त्था--अत्र राशीनां परमाणदरुक्तं “पूवो विषयादयः इत्यादिना पूर्व 
मेव । यज्ाङ्गस्थे दर्थे राशो दीधरार्यधिपोऽस्थितो भवति तदङ्गं 
तर्य दरधे वक्तव्यम् । तथाच स(त्यश्ति) दीघोधिपतिशृहे स्थितो ग्रहो - 
ऽवयवदीधक्द् भवति । अथदेवाल्पपमाणरार्ययिषोऽच्पम्रमाणराश्ौ 
व्यवरिथतस्तदङ्गाल्यकृद् भवति । दीरषरादयधिपोऽल्पराशिव्यवस्थि- 
तोऽङ्गमध्यमदत् । यत्र न कथिद् व्यवस्थितस्तत्र राशिपरमाणभेवाङ्ग- 
प्रमाणं वाच्यम् । अत्रे स्थिरचक्रेण गात्रलक्षणसुक्तम् ॥ २२॥ 

भथ चरचक्षे्ण गात्रलक्षणं शादरलविकीडितेनाद -- 

कटक्स्रोच्रनसाकपोलहनवो वक्त्रं च होरादय- 
स्ते कण्ठांसक वबाहुपाश्वेष्टदयक्रोडानि नाभिस्तथा । 

वस्तिः दिश्युदे ततश्च ब्रषणाबरुरू ततो जानी 
"जङ्धेऽङ्गीत्यु मयत्र वामखदितैर्ढरक्षाणभागौस्िधा ॥ २४ ॥ 

इति । भूधोदिवक्त्रान्तं कण्ठादिनाम्यन्तं वर्त्यादिपादान्तं च 
श॒रीरं त्रिधा विभज्य त्रिष्वपि भागेषु चरचक्रन्यासः क्रियते । तत्र 
रग्मभावस्य गन्तन्यमारम्य सप्तमभावस्य गतमभागावधि चकार्ध॑म- 
दृश्यम् । सप्तमभागस्य गन्तव्यभागमारभ्य रप्रगतभागान्तं चक्रार्धं 
ह्यम् ¦ तत्रादृश्यार्धस्य दक्षिणाङ्गेषु यथोक्तेषु न्यासः, इ्योर्धस्य 
बापङ्गेषु न्यासः कर्तव्यः । ततर प्रथमं मूधोचुध्वैभार्गन्यासमाई -- 
- ५ युतो क.पाठः, २ वा । च क. ग. पाठः. ३. श्वा) का ` 
४, द्धेः, ५. ध्थैः। अन्न स्थि", ६. णाह ख. ग. पाठः. ७. श्यार्धेषु वा" ग. 
पाठः. ८. शगानाहद-- स, ग, पाठः. 

* (^जङ्काद्घ्रीःति सुद्वितपाटः. 

णक 1) प नपि गप यो > प्णणेपगषकोपरषषरयफि णार णि नकि 



११८ विवरणोपेते हराशाखे 

कटकोत्रनसाकपोरहनवः वक्तं च क्रमोत्तमाभ्यां दकषिणषाम- 
मागयोरहौरादयो भवन्तीति सम्बन्धः । होरा रग्न । तस्य ग- 

न्तव्यभागः रिरसो दक्षिणार्ध, धनभाव दक्षिणदृषटिः, ठतीयो राशिः 
दक्षिणकरणः, चतुथी दक्षिणनासा, पञ्चमो दक्षिणकपोलः, षष्ठो दः 
कषिणदनुः, सप्तमस्य गतं यक्तरदक्षिणार्थ, गन्तव्यभागंः वक्त्वा 
मारम्, अष्टमो वाहुः, नवमो वामकपोलः, देगरम वामनाषा, 
एकादशो वापकणेः, द्वादशो वामदृ्टिः, लग्नर्य गतभार्भः शिरसो 
वामाधेम् । एवमूरध्वाङगे म्नादिचेरचक्रन्यासः । अथ मभ्यमङ्गे न्या 
समाह -- कण्ठांसकबाहुपाश्वहृदयक्रोडानि नाभिः । ते हार्यः 
पूववत् कमोत्कमाम्यां दक्षिणवामयोभौगयोभवन्तीति सम्बन्धः । क- 
ण्ठस्य दक्षिणार्धं लग्नस्य गन्तव्यभागः, वामां मतभागः, दक्षि 
णास द्वितीयराधिः, वामांसो द्वादश्राशिः, ठृतीयेक्रादशो दक्षिणवा- 
मवाहू, चतुद शमो दक्िणव्रामया््, पञ्चमो हृदयदक्षिणभागः नपरमो 
हदयवामभागः, षष्टो जठरस्य दक्षिणभागः; अष्टमो जठरस्य बाम- 
भागः, सप्रमस्य गतार्षं नाभेदेक्षिणभामः गन्तव्या वामभागः । इति 
देहमध्यभागे चरचक्रन्यासः । अधःकाये चरचक्रन्यासम्राह --- वसित- 
रित्यादिना । होरादय इत्ययुवतेते । पूर्ववट्धग्नं बस्तिः, दितीगरद्रादक्षौ 
रिश्नणदयोदंकषिणवामभागो, तृतीयेकादशो दक्षिणवामदषणपणी, 
चतुथेद शमौ दक्षिणवामोरू , पश्चमनवमो दक्षिणवामजावुनी, षष्ठा्टमौ 
दक्षिणवामजङ्गे । अस्तरग्नस्य गतगन्तन्यौ भागौ दक्षिणवामपाौ । 
इत्यधःकाये चरचक्रन्यासः। उदितैवामम् । उदितिरनस्तमिते राशिभिः । 
वामम् इति दक्षिणेतरं विलोमं च योजनीयमिति शेषः ! वापब्दस्य 
द्िणेतरायेवाचित्वं विरोमा्वाचित्वमप्यत्ापेक्षयते । अत उदितैः 

+ इयाधस्थैः बाममागे भरतिोम इत्यथैः सिध्यति । अत एतरो्दया- 
 धस्थैः दक्षिणभागे ऋमेणं चेत्युक्तं भवति । तथाच पूरव व्याख्यातम् । शिन नेन चग कव पवद यागा 
1 य, २. ध्वं सप्तमस्य गः, ३, ठ. ष्वः, ५, न्तके ग, पाठः 

६. भगिन्याः ख. ग, पाठः, ७. च्यक. ग. पठः. ८. मत्रा, ९. थात् 
सिः ग. पाठः+ १०. ष्वः ख. पाठः. ११, "दयु क, पाटः. 



पञ्चमोऽध्यायः | ११९ 

दरकाणभानैखिधा । ग्रस्य भथमदरेकाणे सति मूधःचङ्गेषु मध्यद्रेकाणे 
कृण्डाव्रङ्गषु ततीयद्र काणे वस्त्याच्गेषु इति त्रिधा न्यासः कतैव्यः इति 
केचित् । अन्ये पुनरेव व्याचक्षते--परथमद्रेक्वाणजातथेत् स पथमद्र- 
क्वाणो मूधी । द्वितीयद्ादश्षराहयोः भथमेद्रक्वाणौ चक्षुषी । तृतीयेकादश्च- 
रारयोः प्रथपद्रेकागौ कग । चतुषदश्चमपोः परथपद्क्णौ नापि । 
पश्वमनवमयोः परथमदरेक्ाणौ कयोलो । षष्ठाष्टमयोः प्रथमदरेकाणो हन् । 
सप्तमस्य प्रथमद्रक्षाणो वक्त्रम् । लग्रमध्यद्रकःणः कण्ठः । द्वितीय- 

द्रादशराशषिमध्यद्ेक्षाणावंसौ । तूर्तीयिकादश्षराशिमध्यद्रक्षाणो बाहू । 
चतुधदशमरारिमध्यद्रकाणौ पार्थ । पश्चमनवमरादिमष्यदरक्ाणौ 
हृद्धागौ ` षष्ठा्टमरारिमध्यद्रेकाणो क्रोडभागौ । सप्तमराशिमध्यद्रे- 
क्राणो नाभिः । लम्रान्स्यद्रकाणो वस्तिः । द्वितोयद्ादशराश्यन्त्य- 

दरेशकाणौ शिश्चगुदभागौ । तृतीयैकादश्चराध्यन्त्यद्रंकाणो इषण- 
मणी । चतुभेदक्षमान्त्यदरेकाणावृरू । पश्चमनवमान्त्यद्रककाणो जा- 
लुनी । पष्ाष्टमान््यदरेककाणौ जङ्घे । सक्तमराइयन्लय्रेकाणः पादौ । 
एवं व्रथमद्रेकाणजातस्य । मष्यद्रेक्काणजःतधेत् › र्रमध्यद्रेककाणो 
मूषी । द्विवीयद्वादश्चम वयद्रेककाणौ चक्ुपी । इत्यादि । सप्रमराशि- 
मध्यद्रक्काणो वक्त्रम् । लभ्रान्त्यद्रकाणः कण्ठः इत्यादि । ठश्रादि- 

दरेककाणो वसितः इत्यादि । एवे मध्यदरेक्काणजातस्य । अन्त्रेक्का- 

णजातघरत् , लग्रान्त्यदरेक्काणो मधौ इत्यादि । टमग्नादिद्रक्काणः 
कण्ठः इत्यादि । कग्नमध्यद्रेकाणो वस्तिः इत्यादि पूववत् । अयं 

पाड श्रेयान् अत्र वीरपोदयप्ष्ठोदयोभयेदमराक्षिभिरूध्वेुखाधोश्- 
खति्ङ्घुखेश्च द्रेकाणचैद् वरवेन स्थानिशपो वक्तव्यः । तत्र 
दरेकाणाभिषस्य बलवचचे द्रेककाणवशात् स्थानकल्यना, कम्नस्य बल- 

वसे शीषोदयादिना, आदित्यस्य बल्वखे ऊष्वेमुखादिनेति सम्प- 
दायः ॥। २४॥। | 

उक्तेषु स्थानिषु अह्वरा1द् व्तन्य विदोषं यादूखनि्रडितेनाह ध 

नस्मिन् पापयुते बणः छुभयुते दष्टे च लक्ष्मादिशेत् 
स्वक्षौश्चस्थिरसंयुते च सहजः स्यादन्यथागन्तुकः । 

~` दति अतं इत्यारभ्य "अयं पाठः प्रान् इलन्तं ख १, पुस्तकः. 
नास्ति! २. च्वश्षाद् नख. पाठः. ३. माह स. य. पारः" 



१२० विवरणेपेते हाराशासे 

मन्देऽदमानिरजोऽगमिशाखविषजो भोम बुधे भूवः 
सूर्ये काष्टचतुष्पदेन हिमगौ शद्गवन्जजोऽन्यः शुभः ॥ 

इति । पापयुते तस्मिन् वरणो भवति इत्यन्वयः | तत्र पापग्रहेण 
युक्ते अङ्के व्रणो भवतीत्यथः । शुभयुते दृष्टे च लकषमाद्विशत् । श्रुभेन 
युते च्छे बौ लकश््म आदिशेत् । लक्ष्म किणादेचिह्यम् । पापग्रहयुक्ते 
स्थाने दयुर्भस्य योगो वीक्षणं वा सम्भवति चत् लक्ष्मव भत्ति, न 
व्रण इत्यथः । अत्र तत्तदु्रेकाणस्यैः पपिः शुभौ तत्तदद्रक्राणाक्ताङ्गषु 
वणटक्ष्मादिकं वाच्यमिति विशेषः । सवक्षारस्थिरपेयुते च सः, 
ग्रहै स्वराशिष्थे स्वनवांशकस्थे स्थिरराक्षिस्थे वा सहजो व्रणः लक्ष्म 
वा, अन्यथा आगन्तुकः स्यात् । ग्रहस्य स्वक्षीशस्थिरमेयुताभाये 
आगन्तुकः जननानन्तरं कारणजनितः । त्रणकारणचिह्ेषानाह -- 
मन्दे अहमानिलजः शनो व्रणकारकफे सति असमानिलजः अत्मना 
अनिलेन बा जातः ¦ भोमे अभिशस्विषजः अभ्निना शसेण विषेण 
वा जातः । बुधे भूभवः भूमबो वरणः भूम्यभिघातन जातः । शुषं 
काष्ुचतुष्पदेन काषेन दारुणा चतुष्पदेन गोमहिषादिभिजनितो वणः । 
हिमगौ भृङ्गयम्नजः शृद्धिभिजेखचरः मत्स्यादिभिजनितः । अन्थैः 
छमग्रहेः । बहुनचनेम् अक्नीणचन्द्रस्य पापयोगरहितस्य बुध्रस्य च 
छभतात्, गुरुछरचन्द्रबुषेरित्यथः । शमः ञुभग्रहसहिते देहागयते 
सोष्वं वा भूषणं वा भविष्यतीति वक्तच्थम् ।॥ २५॥ 

पुनरपि जणादिज्ञानाथं हरिणीमाद -- 

समयुपतिता यस्मिन् गात्रे चयः सवधा यहा 
भवति नियमात् तस्यावासिः इुमेष्वश्युमेषु वा! 

घणक्रुदश्युभः षे टभ्रात् तनौ मसमाथिते 
तिखकमषकरद् दष्टः सम्पैयुनश्च सलश््मवान् ॥ २६ ॥ 
इति । यस्मिन् गात्रे ्रयः सबुधाः ग्रहाः समनुपतिता शुभेषु 

१. यु ग.पाठ. २. "णं ख.पाठः. ३. भगरहवु ग. पाटः, ५, क्त 
षाड ख. पाठः. ५. च्चः, ६. (भग्रहयोगवीक्षणं स' ग. पाहः. ५, धः | स्वे + &. 
कडु; ९. "वती"; १०. "व्यम् सख.ग. पाटः, 

(0 त 1 



पष्ठोऽध्यायः । | १२१ 
अश्युमेषु वा, तस्य अवापरनैयमाद् भवति इलयन्वयः । सब्ुधास्रयः 
बुभेन सह चत्वारः । तेषु शुमेष्वशमेषु वा ते शुभा वा अश्चभा वा 
मिश्रा वा भवन्त्विल्थेः । तस्यावाप्तिः तषी चतुर्णा मध्ये यो वल्वान् 
सोऽद्यभशरेद् वणस्य श्युभञ्ेद् भूषणस्य उभौ शभाश॒मौ वरिनो 
चेद्ध््मणः अवाप्तिः तत्कारकग्रहस्य दशाकाले प्राप्निः नियभाद् भवति 
असंश्येन भवतीलयथेः । समनुपतिता इत्यत्र विरेष उच्यते -- यस्य 
नन्मन्येकत्र सबुधास्जयस्ताराग्रहा भवन्ति (यत)स्य नियमात् पतितत्वं 
द्रव्यम् । घ्यचन्दरसहितावन्योौ चेद रोगादिना परतितत्वम् । लात् 
पष अछ्ुभः भसमाभ्रिते तनो व्रण्रद् भवतीलन्वयः । भसमाभिते 
तनो काराङ्गानि वराङ्गमित्याचुक्तेन मकारेण ष्ठरारिसमाभितो यः 
दारीरधदेशः तत्र रणकृत् । रप्नात् पषठतवैकरपना मेषाद् बराङ्खादि- 
कल्पना चात्र विवक्ष्येते । सौम्येशस्तिरकमषकृत् । यवसवद्यभः 
गरमदृष्टः तिरकमषकृत् न व्रणङ्खत् । तिरुकमपङृत् तिलकः पिषः 
कृष्णोन्तनिन्दुः मपो रोम च तो करोतीति तिलकमषष्त् । सौ- 
म्येयुतश्च सरक््मवान् । यद्यसाबद्भः सौम्येधुतस्तदा सपिष्ुः ल- 
कष्मवान् । लक्ष्मवान् टक्ष्मणा सहितः, वेवण्यसहित इत्यथः । सोभ्य- 
ेष्टस्तिलकमषटृत् सौम्येयतस्तिलकमषकृद् लक्ष्मवांश्च भवतीत्युक्तं 
भवति ॥ २६ ॥ 

इति होराविवरणे जन्माख्यः पश्चमोऽध्यायः ॥ 

अभ षष्टोऽध्यायः | 
अथ जननलम्नग्रहस्थितिवरोन दिष्युशारीरगनवणादिलक्षणकथने “स्नक्षीरस्थिरस- 

युते च सहजः स्यादन्यथागन्तुकः”” शयत्र सहजस्यैव तत्कारविस्मापनलतम् ¡ आगन्तुकस्य 
ठु कालान्तरभावित्वात् सयोमरणलक्षणसम्भेवे सति निर्देो हास्य एव स्यादितीदानीम् 
अस्मिन्नध्याये सयोमरणरक्षणानि निरदिरेयन्ते -- 

सन्ध्यायां हिमदीधितिदोरा 

_ पािमोन्तगतैनिधनाय । = = (कोन न्न 
न ^= भनक ५ 

1 1 = स= जन कम निभ क -9 

१, भ्यः इये" ख.पाठः २. ते अद्चभावा दभावा क, ग. पाठः. 
३. शवां म' ख. प्राठः. ४. भ्थः। लमा ख ग. पारः. ५. 'दितो* ग. पाठः. ६. शाः । 
ल ७. न्त्वंमेः ख, ग. पाड. ८. निरूपणं चा, ९, शितम् । ससौ ग, 
पाठः. १०, श्छ यतश्च तिरुकमषषृत् ति", ११. "त् ! सलक्ष्मवान् सपिष्डः रक्ष्मणा' 
ख. ग, पाः, १२. नति होराान्ने प' क., पदि पः ख., "वुदज्जातकेवि' ग. पाठः, 

प 
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प्रयेकं रारिपापसमेतेः 
केन्दरेवा स विनारासुपति ॥ १॥ 

इति । हिमदीधितिहोरा सन्ध्यायां भान्तगतेः पैः निधना 
भवति इत्यन्वयः । ओनराेरूध्वौधं युग्मरारोरधोध चात्र हिमदी 
धितिहोरा । सन्ध्यायां, दे सन्ध्ये प्रातःसन्ध्या सार्यसन्ध्या च 
तथाचोक्तं संहितायाम् - 

“अधौस्तमयाद्र््व व्यक्ती भूता न तारका यावत् । 
तावत् सायंसन्ध्या प्रातःसन्ध्यापि ताराणाम् ॥ 
तेजःपरिदहाणिञुखाद् भानीरर्धोदयो यावत् ।" 

इत्युक्तरक्षणायां सन्ध्यायाम् । भान्तगतेः यत्रतत्र नवमां यान्त्यगतेः 
पपिः । पापेषु यत्रतत्र राश्यन्त्यगतेषु सन्ध्याकाले चन्द्रहोरायां जन्म 

चेत् सच्योमरण स्यादित्युक्तं मवति । प्रयेकमित्यन्यो योगः । केन्द्रैः 
प्रत्यकं शरिपापसमेतेवौ, सः विन।याष्टुपेति इत्यन्धयः । शरिपापसः 

मेते सदिना पापैः सुय मोममन्दैश सेशुक्त ¦ केन्द्रैः स जातः शिश्ु- 

विनाश्पेति ।॥` १ ॥ | 
` „.. पनरप्यरिष्टयोगमिन्द्रवजजणाह -- 

चक्रस्य पूर्वतर भागगेषु 
कूरेषु सौम्येषु च कीटलग्ने । 

क्षिपं विनाद्र ससुपेति जातः 
पापिर्विरुग्नास्तमयाभितथ्च ॥२॥ 

` इति । कीटलग्रे शूरेषु सोम्येषु च चक्रस्य पूर्ेतरभागगेषु जातः 
छि विना सञुपेति इत्यन्वयः । वृधिके रमे सति करेषु चक्रस्य 
पूवेभागगेषु सौम्येषु इतरभागगेषु सत्सु । हथिकाधै उदयति धलुर्मकः 

` रङ्म्भाधोः तथा तुराकन्यासिंहाधौश चक्रस्य पूर्वभागः । इुम्भस्योः 
 त्तराधोदारभ्य यावर्सपू्वाधिमितरभार्ग; । अत्र कीटशब्देन दथिकः 
करकेटाबुच्येते । यथपि पूर्वम् “अदि निरि च प्रमे च सन्ध्यादयः 

निष 

१ त € रेण | ॥ ६, ८ श्वन्ध्रसं | [र । ध १ ू  विवरेण ॥" ल. पाठः. २, श्वन्द्रसं, ३. नति॥१॥ च, ४. न्म; 
पप्रैः त. ग, परा, ` 
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इत्यत्र जलजयोमेकरभीनयोः कीटत्वमभ्युपगतं, तथापि न तयोः 
सन्ध्युक्षत्वान्नाभ्युपगम्यते । तथाच बादरायणः -- 

““पूबोपरभागगतेरद्चभेरलिकरकैटे रुमे । 
जातस्य शिशोमेरणं स्यः कथयति यवनेन्द्रः ॥'' 

इति । पापैरित्यादि योगान्तरम् । विलमनास्तमयाभितः पापैश्च बिना- ` 
काथुपेति इत्यन्वयः । विलग्नस्यं च अस्तमयस्य च अभितः रग्न 
रस्तमयररेश्वोभयतः । धनम्यययोरश्मषष्ठयोश्च स्थितैरिति याबत् । 
अभित इति “पयभिभ्यां सबोमियार्थषु तसिर्वक्तव्यः” इत्यभिशब्दा- 
दुभयार्थे तसिग्रत्ययः । उदयलग्नास्तरग्नथोरुभयपापित्वे सति जा- 
तस्य सद्यो भरणं स्यादित्यथः । अस्य योगस्य श्चभयोगेक्षणाम्यामप- 
वादो भवतीति द्रष्टव्यं, यतोऽतेव योगे “निधनारिधनन्ययस्थिता' 
हृत्यादि्ोकेन नेत्रहानिं वक्ष्यति । अन्य पुनरभितःरब्द आभिगुख्ये 
वतेत इति वणेयन्ति | तत्र छुम्नाद् यो द्वितीयराशौ ग्रहो व्यवस्थितः, 
स उदयमभिपतीति छग्नस्याभिशुख्ये भवति । यशर लग्नादष्टमराशो 
भवति, सोऽस्तमयमभिरपति सप्रमराशावभियुखो भवति । तेनेत- 
ज्ञातं -- रग्नाद् द्वितीयाष्टमगतेः सर्वैः पापैजोतो प्रियते । अन्ये 
पुनरशितभ्यब्द आभिमुख्य एवं रदन्ति । यस्माद् यवनेश्वरः--““ापेषु 
लग्नाभिधएखेषु- सर्वेष्व प्रवीरयेष्वश्चभक्षगेष्वि'"ति । फिन्त॒ यो रम्नाद् 
द्वादश्षस्थाने स्थितः स छग्नर्मा रपति रुग्नाभिश्खो भवति । ष्ठ 
यश्च स्थितः सोऽस्ताभिुखो भवति, यस्माद् ग्रहाणां प्राद्युखी गतिः। 
तत्र पूवाभिभुखं व्रजतो रम्नदितीयस्थस्याभिथुख्यं न सम्भवति । 
नचाषएटमस्थस्यास्ताभिषुख्यं भवति । तेनैतञ्जातं -- लग्रदरोदशषष्ठा- 
भितैः पेयस्य जन्म मवति, स भ्रियत इति । गगः सर्वाण्येव न्या- 
ख्यानान्यभिमतानीति । तथाच (त ! क)क्थंः(?) - 

“अरिव्ययगतेः पापयदि' वा धनमृत्युगेः । 
ठगने वा पापमध्यस्थे चने वा मृत्युमाप्नुयात्" ॥ 

इति ॥ २॥ 
१, स्स्यास्तः म. प्राठः. >. व्वेदति, ३. नति ?>२॥' ख. ग. पाठ, 
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भौमे विरुग्ने ह्युभदैरद्टे 
षरेऽष्टमे वाकँसुतेन युक्तेः । . 

तौ चाकंसंस्थौ द्युभदषिहीनो 
जातस्य सद्यः कुरलः धणाश्चम् ॥ २॥ 

शुभैः अचष्ट भौमे विलग्ने पष अष्टमे बा अकसुतेन युक्ते ति 
जातः क्षिप्रं विनाक्षम् उपैतीति सम्बन्धः। तौ अकंसंखो शुभटष्िदीनौ 
च जातस्य सद्यः प्रणादं इुरुतः इत्यन्वयः । भोमाकंसुतौ अकंसंस्थौ 
अर्कयुक्तो मूढाविति यवत् । चशब्देन विग्न इत्यनुटरष्यते । अथा - 
ह्ग्नस्थौ इजकेसुता मूढो शभटष्िदीनों चेत् सयोमरणं कुरुतः । 
अक्षसंस्थावित्युकत्या द्रादशस्थावपीति द्योत्यते । द्ादकशस्थौ छण्नाभि- 
परलावित्यथेः । तथाचोक्तं यवनेश्वरेण - 

“पापेषु रग्नाभिश्ुखेषु नद्येदवाप्रवीर्येष्वद्युभक्षेगेषु । 
इति | २ ॥ 

पापाबुदयास्तगतौ सरेण युतञ्च शाश्ी । 
दस्तु शमेन यदा मृत्युस्तु भवेदचिरात् ॥ ४ ॥ 
पापो उदयास्तगतौ करेण युतः शशी शुभेने ष्टस्त॒ यदा 

तदा त॒ अचिरान्परस्युभेषेदिल्यन्वयः । एकः पापग्रहः उदये, एको- 
ज्ततमये च, एकशन्द्रेण युतश; स चन्द्रः शयभग्रहेरद्श्च यदा भवति 
तदापि अचिरान्मरणमित्यथेः । एवं छ्नादारस्य द्वितीयादि भावेषु 
यत्र यत्रावस्थितौ मन्दमादेयौ अन्योन्यं प्श्य (ति १ तः) चेत् तत्त- 
ाववशाभिटयं दुःखदो मवतः ॥ ४ ॥ 

| कुरसंयुतः राराी स्मरान्यद्ल्युरखुग्नगः । 
कण्टकाद् बहिः शछुमेरनीक्षितथ सृल्युद्ः ॥ 
शशी . स्मरान्त्यमृत्युरुग्नगः कूर संयुतः मत्युद इत्यन्वयः । 

उक्तेषु चतुषु स्थानेषु स्थितः शशी कुरसंयुतः, कूरशचब्देन कृजोऽत्र गृ- 
ध्यते । सेयुत इत्यत्र उपसर्गेण समकत्वं च गृह्यते । अपवादाथं 
विशेषणमाह -- कण्टकाद् बहिः छभरनीक्षित इति । कण्टकाद् बहिः 
स्थितैः शुमग्ररैरट््टः । अत्र अनीकित इति चन्द्रविशेषणोक्त्या कण्टक- 
न श्वः, २. श्थेः ४1) ख. ग. पाटः, _ ि 
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शाब्देन छग्नकेन्द्र॑ गृह्यत इत्यवगम्यते । ततो रग्नस्य श्ुभकेन्द्रत्वं 
चन्द्र शुभरष्टिथासख योगस्यापवाद् इति सिद्धं भवति । तथाच 
सारावल्यां -- 

“अ्ययाषटसप्तोदयगे शशाङ्क पपेः समेते शुभटषटिहीने । 
॥ केन्द्रेषु सोम्यग्रहवनितेषु; जातस्य सद्यः इरूते पणाशम् ॥‡ 

डात |! ५॥। 

क्षीणे दहिमगो व्ययगे पापेरू(भ ? द्)याष्टमगैः । 
केन्द्रेषु दुभाश्च न चेत् क्षिप्रं निधनं प्रवदेत् ॥ ६॥ 

हिमगो चन्द क्षि परिक्षीयमाणकरे (रुग्ना)द् व्ययगे द्रादृकषस्थे 
पाः कूरग्रहेरु(भद)याषटमगेः केन्द्रेषु सोम्यग्रहो यदि न च भवति, 
एतेः पापग्ररैमत्युमिच्छन्त्याचायीः । यस्माद् भगवान् गारभिः - 

“क्षीणे (च) चन्द्रे व्ययगे पापेरष्टमरग्नगेः । 
केन्द्रवाह्यस्थितेः सौम्येजातस्य "निधनं बदेत् ॥ " 

दति । ६ ॥ 

चाद्िन्यरिविनारागे निधनमाद्यु पापेक्षित 
द्युयैरथ समाष्टकं दर्मतश्च भिभ्रेक्षिते । 

असद्भिरवलोकिते ब्खिभिरच्र मासं छ्युभ 

कलश्नरसहिते च पापविजिते वि्छग्नाधिपे ॥ ७॥ 

शिनि अरिविनाक्षमे पापेक्षिते आश्य निधनं भवति इदय- 

न्वयः । चन्द्रे श्चस्थानमष्टमस्थानं वा गते पापग्रहेण दृष्टे सति आशु 

निधनं भवति । अथ शुभैसीक्षेते समाष्टकं, जीषितकार इति शेषः 

मिश्रिते च अतो दरुमिलयन्बयः । मिभ्रेधिते पयिः शमश्च मिभ 

ईक्षित सति अतः दरं समाष्टकस्य दरं समानां चतुषटयमित्यथः । 

अत्र श्युमे बिभिरसाद्धिः अवलोकिते मासं जीवितकारः । अत्र शु 
[7 87 1 [ गी ० चण स ध = मज म सा त मो अ कर गो-न> न न ~“ = 

१. धति 1५1 शशिः ख. ग. प्रद न्दरेपाः, ३. शरैः रातरस्थानम 

मस्थानं वा गते निरीक्षि ग. पार 

* श्टषरछ्ठादय', ९ षु प्राणैवियोगं बजति प्रजातः 1 इति मुद्ितसारावरीपाट 
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स्थाने मृत्युस्थाने च स्थिते शुम गुख्वुधशरुक्राणामन्यतमे ब्रलिभिरुब- 
वक्रादिबरगुक्तैरसद्धिभरेरवलोकिते मासमात्रमायुः । अन्यथापि यो. 
जना--अत्र योगे चन्द्रस्य रिपुविनाशस्थितो शमे इति शोभने, शुभ- 
ग्रहयोग इति यावत् । अयमथेः-- -अरिषिनाशस्थिते चन्दर शुभयुक्ते- 

ऽपि अशुभेष्ट सति मासमात्रमायुः । अत एव रिपुविनाशस्थे चन्द्र 

शुभगरहेण युक्ते हभग्ररैर्े सति अरिष्टाभाव इति मिध्यति । (विल्रा- 
धिपे पापविणिते कलव्रसदिते चं १) । अत्र चन्द्रमाः पषठाएमस्थानस्यः 
सोम्यक्षेत्रगतो वा मवति, अथवा पापक्षत्रमतः सोम्यग्रहयुक्ती ता 
भवति तदा न मरणप्रदः । यस्माद् यतरनेन्वर्ः -- 

““सभ्राच्छशी नेषनगोऽ्लुभ्ष प तु वा पापनिरीकषितथ । 
सवायुराहन्ति शुभेरमिभ्रे तदीितेऽन्दाटकपर्ययेण ।॥" 

इति । यस्य कृष्णपक्षे दिवा जन्म शुद्धपक्ष रात्रौ, लग्नात् षष्ठाटममः 
शशी शुभा्रुभद््टोऽपि भवति, तस्य न मरणम् । यस्पान्पाकन्यः -- 

“पक्ष सिते मवति जन्म यदि क्षपायां 
कृष्णेऽधवाहनि श्ुभाग्ुभदश्यमामः । 

तच्चन्द्रमा रिपुविनारगतोऽपि यतना- 
दापर्मु रक्षति पित्व शिशयं न हन्ति ॥ 

इति । विलग्नाधिपे पापर्विजते कलत्रसहिते च मासमात्रभापुरित्यन्या 
योगः । पापविजिते पापेन पिनिते पापग्रहेण सह युद्ध पराजिते, ल- ग्नाधिपे शमे अश्युमे वा सप्तमस्थे सत्तीय्थैः । युद्धस्य समत्व 
सम्भवात् सप्तमरिथितलग्नाधिपपापयोः पापग्रहः नाधि परिभूय 
छग्नजातं मासमात्रेण व्यापादमतीत्युक्तं भवति ॥ ७॥ 

अथारिष्टन्तरं मन्दाकरान्त्याह् -- | 

लग्ने क्षीणे रािनि निधनं रन्धकेनद्रेषु पापैः 
पापान्तस्थे निधनदिवुकयूनयुक्ते च चन्द्रे । 

१, गाद्, २. व्च मास्'ख, ग. पाटः | ३. | न्व क. श्र. भादः, +, 
न्ति र' ख, ग, पाडः. 



षष्ठो ऽध्यायः । १२७ 

पवं लग्ने भवति भदनच्छिद्रसंस्े च पाप 
माचा सार्ध यदिन च शुसेर्वीक्षिनः चराक्त्म॑द्धिः॥८॥ 

इति । क्षीणे शक्चिनि रपरे पापैः रन्प्रकेन्द्रेषु स्थितैः निधनं 
भवतीलयन्वयः । क्षीणचन्द्रे टग्नस्थे सति पापग्रहैर्टमे वा केन्द्रेषु वा 
स्थितैः सच्ोमरणं भवतील्यथेः । योगान्तरमाद -- चन्द्रे पापान्तस्थे 
निषनदिुकय॒नयुक्ते च । पापान्तःस्ये पपयोसभयोमेध्यस्थे चन्द्र 
निधनस्थिते बा चतुर्थेस्थिते वा सप्नमस्थिते वा च निषरनं भवति । 
एवमिति । चन्द्रे एवं रने सति मदनच्छिद्रसैस्थे पापे मात्रा सार्धं 

निधनं भवति । चन्द्रे पापान्तःस्थे लग्नस्थिते सति सपमे वा्टमे वा 

स्थिते पापग्ररे मात्रा साप्रं मरणं भवतति । म चन्द्रः शक्तिमेद्धिः शभे 

न बीधितो यंदि तदैव निधनमिति सम्बन्धः । चश्षब्दस्त्वर्थे । स तु 
चन्द्रः कग्नस्थितश्न्रः । चन्द्रस्य कतृत्वनिर्देशाद् बलवेच्छरमनिरी- 
कितत्वे सति मातुमरणाभावोऽत्र चोत्यते ॥ ८ ॥ 

अथापिषटोगाम्तरमिचवन्नेणाह -- 

राहयन्तमे सद्धिरनीक्ष्यमाणं 
चन्द्रे सिकोणोपगतेश्च शोषैः। 

प्राणैः परयायाद्यु शिशुर्वियोग- 
मस्ते च पपिस्तुदिनांशुल्रे ॥ ९॥ 

इति । चन्द्रे राश्यन्तगे सद्धिः अनीक्ष्यमाणे शेषैः चरिकोणोपगतेः 
शिवः आहु प्राणैः वियोगं प्रयातीत्यन्वयः । चन्द्रे यस्यकस्यविद् रा- 
शेरबसाने स्थिते शुभग्रहैरदयमाने सति रोषैः चन्द्रादितरैः शभेरशभेशर 
म्ननिकोणस्थितैः शिशुरा भराणेरवियुञ्यते इत्यथः । त्रिकोणोपगते् 
पापैरिति वा पाठः । योगान्तरमाह -- तुदहिनांशुखग्ने अस्ते पापे 
शिञ्चः आश्षु भाणेवियोमं म्रयाति इत्यन्वयः । चन्द्रे उदयस्थिते सप्त 
मसेथैः पिरकंङुलमन्देरिति यावत् ॥ ९ ॥ 

व य भ 
~ = थ त ज मि 9 कियन 

१. स्थेया, २. प्पैमाताः, ३. भ", ४, स्थैः पपिमौन्ना, ५. शखः, 

१. षवोदयो' ग.याटः. ५७. न्ते॥रा'ख.ग. पाटः, ८, भ्यः ।योख., श्थैः। तुः 

म्, पाठ ९. स्थितैः पा ख. पाटः, । 



१२८  विवरणोपेते होराशासे 
अथारिष्टन्तराणि हरिण्याह् -- 

अश्चुभसदहिते भ्रस्त चन्द्रे कुजे निधनाभिते 
जननिसुतयोभरत्युलेगने रवौ तु स चाख्रजः | 

उदयति रवो रीता दौ वा चिकोणविनाश्ागै- 
निंधनमछ्यभेर्वीयोपितेः शुभैरयुतेश्िते ॥ १०॥ 
इति । ग्रस्ते चन्द्रे अश्चुभसहिते ल्मे जे निधनाश्रिते जननि- 

सतयोः मूत्युः इत्यन्वयः । ग्रस्ते चन्द्रे राहुणा गृहीते पूर्णेन्दौ पाष- 
सहिते लग्नस्थिते सति इने निधनाश्रिते जननिुतयोदथोरपि भृत्युः 
स्यात् । योगान्तरमाह -- रवौ तु स शखज इति । श्ये ग्रस्ते अश्च- 
भसहिते रग्नस्थिते सति कने निधनाभिते सति सः जननिघ॒तयोः 
भरतयुः श्नः शास्ननिमित्तो भवतीति सम्बन्धः । सोमग्रहणे रा हु- 
केत्वन्यतरसेयोगे सत्यपि घर्ग्रहणे च राहुकेलन्यतरस्य क्षीणचन्द्रस्य 
च संयोग सत्यपि अशुभसदित इत्युक्तया हृजस्य निधनाभितत्वोक्त्या 
च अशुभो मन्द इत्युक्तं भवति । अत्र सोमग्रहणऽुभः शनैश्चर एव । 
घयगरहणे रानेश्रो बुधश्च इति केचित् । मन्दस्य अञ्चुभराब्देन निदेशः 
इषटकष्टफलनिणेयप्रकारेण शुभाश्ुभनिरूपणं कर्व्यमिति द्योतयितुम् । 
उत्तरा्धनान्यो योगः-- रवौ शीतांशौ वा उदयति त्रिकोणविनाशमेः 
पपिः निधने भवति इत्यन्वयः । अस्य योगस्यापवादार्थं विशेषणं वी- 
योषितः शभरयुतेधिते इति । योगकतीरि चन्दरऽ वा विभिः शुभै- 
रयुक्ते अच्छे च सत्यव रिकञो्मैरणं वक्तम्यमित्यथः ॥ १० ॥ 

 सथारिष्टन्तरमपरव (ज १ ्रेणाह - 

असितरविचाराङ्गभरमिजे- ` 
व्येयनवमोदयनेधनौाभितेः। . 

भवति भरणमा्यु देहिनां 
यदि बलिना गुरुणा न वीक्षिताः ॥ ११ ॥ ` 

१ पेनसःक.ग. प्राठः, २. श्रेः ग. पाडः. ३. णे रा" ख. पाठः. 9. ति। मन्द् ख. ग. पाठः. ५. श्टवाद्धः य, ६. ननस्थितैः।' क. ग. पाठ. 



| पष्ठाऽध्यायः । १२९ 
इति । व्ययनवमोद्यश्नेधनांभितैरसितराविशशाङ्कभूमिजेः दे- 

हिनामाश्च मरणं भवतीत्यन्बयः । बङिना गुरुणा न वीक्षिता यदि । 
बवता गुरुणा योगकतोरो दषटशेन्मरणं न भवतीस्यर्थः । अर्थात् प 
ञ्चमस्थन गुरुणा इति सिध्यति । पञ्चमस्थस य लग्रनव्रमयोचखिष्मेण- 
दृष्टिः व्यये चतुरश्रदृष्टिः धने दशमदष्टिशच सम्भवति । अत्र मैधनशब्देना- 
एमषच्यते । तत्रापि रुरोधदुरश्रदष्टिः सम्भवति इति केचित् । अ- 
योदेव बर्टीनगुरुणा वीकिताशरेन्परणं प्रषदेत् › किन्तु आ न प्रषदे- 
दिति ।॥ ११॥ 

अथारिषशन्तर पृषििताप्रयाद -- 

सुलमदनवभान्त्यलग्नरन्भ- 
ध्वद्युजयुतो मरणाय दपितर्िभः। 

भ्रगुसुतचारिपुच्रदेवपज्यै- 
येदि यिभिने युतोऽवलोकितो चा ॥ १२॥ 

इति । सुतमदनवमान्त्यरुग्नरन्धेषु अशुभयुतः सीतरक्मिः पर- 
णाय भवति इत्यन्वयः । उक्तेषु परु स्थानेषु स्थितः पापयुक्तशन्द्ः 
सद्योमरणय भवतीत्यथेः । वलिभिः भृगुुतश्चचि पुत्रदेवपूज्येः युतः 
अवलोकितो वा न यदि इत्यन्वयः । शुक्रबुधगुरूणां योगे वीक्षणे 
वा सति चन्द्रो न मरणं करोतीत्यथेः । अपिच अस्यापवादस्य निनो- 
क्तानां सतैषामरिष्टयोगानां पश्चादभिधानात् सवरिषटयोरनाश्चकरत्व 
द्रष्टव्यम् ॥ १२ ॥ 

सथक्तानामयक्तकालविरेपाणां योगानां सम्भवे कास्मिन् कले योगफलं भवतीनि 
सद्रायस्य व्युदासायर तत्कालं अमरविलसितेनाद - 

योगे स्थानं गतवति बलिन- 
श्चन्द्रे स्वं वा तयुगरहमथवा। 

पापैर बलवति मरणं 
वषेस्यान्तः किल सुनिगदितम् ॥ १३॥ 

१, न्नस्थितेः क. ग. पाठः , २, नति॥ ११॥ घुः, ३ मरणाय न भवतीः 

ख. ग. पाटः. ४. “यानां नाराकतुत्वं ख, पाठः. ५. "यव्य", ६. श्टं निर्दिशति- 
ख. ग. पारः, 

व ४५० क 

५ “अक्र द्ितीयभावाथेकमिदम् । 
8 

= ज. नयनननजण -न्ा 



१२० बिवरणेपेते हेराशाखे | 

इति । बलवति चन्द्रे योगे बलिनः स्थानं गतवति पपि 

छ्ति शनिगदितं मरणं वर्षस्यान्तः भवति फिर इत्यन्वयः । वष 

स्वान्तः वर्षमध्ये । चन्द्रस्य त्रयोदश पया भवन्ति । तेषु त्र पये 

ङत्र राशौ स्थिते शशिनि फलानुभव इति ज्ञातुमाह -- योग बलिनः 

` स्थानं गतवति पापद्ष्ट इति । योगे सच्ोमरणयोगे । बलिनः योग- 

¡ पध्ये बलाधिकस्य । स्थानं तदधिष्टितराशेम् । गतवति 

४ सति । अथवा स्वं स्थानं जन्मचन्द्रराशिम् । अथवा तनुगृहं 
जन्मरग्रराशिम् । एषु त्रिषु एकं राशिं गतवति सतिं । तत्र विशेष- 

निर्देशायाह -- ब्वतीति । यत्र स्थितथन्द्रो बवान मवति । पुन- 

रपि विरेषमाह-- पापैर इति । यत्र स्थितश्वन्द्रो बरवाच् पापे- 
श्च भवेत्, तत्र मरणम् । बयोदशसु वरषान्तर्गतपयंयेषु यत्र पयये 
उक्तराश्िषु स्थितः बर्वान् पापदृष्टश्च भवेत्, तत्र मरणमादेश्यम् ¦ 

एवै सम्भवेऽपि चन्द्रस्य शभयोगः शुभदष्टिवा यदि स्यात् , तर्हि 
पुनरन्यस्मिन् प्ये ताद्शे चन्द्र निदेश्यम् । तस्माद् वषेस्यान्तरेकोन- 
चत्वारिशत्(सु ?) कारबिरेषेषु यस्मिन् काटे चन्द्रस्य बखवच्ं पाप- 
दृष्टिश्च श्चमयोगेक्षणामावथ तत्र मरणपादेश्यमिस्युक्तं भवति । अ- 
नयेषु योगेष्वपि योगकारक्थजन्मैक्षनन्पलम्नवशदेवं चन्द्रेण श्चुभा- 
शुभ॑काखो वक्तव्य इति द्रष्टव्यम् | १३॥ 

इति होराविवरणे सद्योमरणाध्यायः षष्ठः ॥ 

अथ सक्षमोऽध्यायः । 
भथ सद्योमरणाभावेन जीवने ज्ञाते कियन्तं कालं जीवतीति ज्नातुमायुदौयंविर्धान- 

मुपदिशति सप्तमाध्यायेन › आयुदौयस्निविधः ~ पिण्डदशा जीवशमयिद्शा अंराकदशा 
चेति । तत्न प्रथमं पिण्डदशायां ग्रहवत्सरीन् पषिताभयादह- `. 

मयथवनमणिन्थश्राक्तिपूरव- 
दिवसकरादिषु वत्सराः प्रदिष्टाः । 

नवतिधिविषयाभ्विभूतरद्रा 
दका सहिता द्राः स्वतुङ्गभेषु ॥ १॥ 

१. म् । तस्बात् नेः ग. पाठः. २. न्म, ३ 'नसम्भवकाः, ७, °रा- 
नाह --` ख. ग. पाठः, | 



सप्तमोऽध्यायः | १२१ 

इति । मययवनमणिन्थशक्तिपूर्वैः दिवसकरादिषु स्वतुङ्गभेषु 
एते वत्सराः प्रदिष्टाः । पयादयो होराचा्याः । शक्तिपूषः शक्तिः 
पूरवो थस्य सः शक्तिपूवैः । पराशर इत्यथः । तेदिंवसकरादिषु खोचच- 
राशिस्थितेषु एते वत्सरा उपदिष्टाः । दशभिः सहिता नवतिथिविषया- 
श्विभूतरुद्राः दश दिवसकरादीनां क्रमेणोपदिष्टाः । तत्र दिविसकरस्य 
दशसहिता नव एकोनर्विंशतिः । चन्द्रस्य दशसहितास्तिथयः पश्च- 
विंशतिरिति यावत् । इरजस्य पश्चदज्ञ । बुधस्य द्वादश । गुरोः पश्च- 
दश । शुक्रस्येकविंशतिः । शनेश्वरस्य विशतिः । एवं ग्रहाणां स्ख- 
परमोच्चस्थितानाम् आयुदायषत्सरा होराचैरुपदिष्टाः ॥ १॥ 

एतेषां नीचहरणं मन्दाकान्तयाद् -- | 

नीचेऽनोऽधं हसति हि ततथान्तरस्येऽनपातो 
होरा त्वंहाप्रतिममपरे राितुस्यं बदन्ति। 

रित्वा वक्र रिपुगृहगतेहीथते खन्निभागः 
सूर्योच्च्छिन्नयुतिषु च दलं पोडछ्य श्ुकाकौपुचौ ।॥ २ ॥ 
इति । नीचे अतः अधं हृसति इत्यन्वयः । परमनीचस्थिता- 

नाशुक्तेभ्यो बर्सरेभ्योऽधं हीयते । ततश्च अन्तरस्य ग्रहे अनुपात इति 
सम्बन्धः । तत उचनीचयोरन्तरे स्थितस्य वत्सरक्ञानाय अनुपातः, 
त्रराशिकं कतन्यमिलथेः । अत्रेयं प्रक्रिया --- ग्रहाणां तात्कारिक- 
स्फुट विन्यस्य तस्मात् स्वं स्वै सावयवं विश्ञोषयेत् । शिष्टं षडा- 
दयन चेन्पण्डछाद् विशोध्य राशिमागलिप्नाः स्वेन स्वेन वस्सरप्रमाणेन 
गुणयेत् । मासा दिवसा नाडिकाश्च जायन्ते । तत्र नाडिक; षष्टिदि- 
यसः, त्रिशदिवसा मासः, दादशमासाः वत्सर; इति प्रपाणक्रमेण 
उपयुपयोरोपिता वत्सरमासदिवसनाडिकास्मिका तस्य तस्य प्रहस्य 
दक्षा भवति । तथाच सारावल्यां - 

““स्वोचशुद्धा ग्रहाः शोध्याः षड़ाश्युना भमण्डरात् । 
स्वपिण्डशुणिता भक्ता * मासकरेषैत्सरादिकम् ॥. 

` १. माह ख. ग. पाठः. २. ख. पाठः. ३. काषः ग, पाठः, ४ 
ह्मः ख. पाठः. ५. तीति । ब्रहाणां' ख. ग. पाठः. , 

[मी 
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* 'रािमानेन वत्सराः ॥* इति मुद्रितसतारावरीपाठः, । 



१२२ विवरणेपेते होराराखे 

इति । ग्रहाणां दशञानयनञक्त्वा म्नायुराह -- होरा तु अंतिम, 
होरा खभ, तत्त॒ अंशपरतिमं नवमांशतुख्यम् , आयुदंदातीति शेष॑ः । या- 
वन्तो नवांशका रग्न युक्ताः, तावन्त्येव वषीणि ददातीत्यर्थः । अपरे 
राशितुस्यं वदन्ति केचिद् राशितुर्यं कग्नस्य रारिैख्यापमाणमायु- 
रिति वदन्ति । तथाच मणिन्थः- 

““लग्नक्षतुर्यं वषौणि मासाश्रमनुपाततः । 
रग्नायुदायमिच्छन्ति होराशा्चविशारदाः ॥” 

इति । पश्षद्रयोक्त्या “बलयोगात् फलमशकर्षयोरि"ति बलवशेन ल- 
भायुरानयनमित्युक्तं भवति । शद्षत्रहरणमाह - वक्रं हित्वा रिपुयृह 
गतेः स्वत्रिभागः हीयते इत्यन्वयः । भौम वर्भयित्वा शिरः राजु 
त्रस्थितेः स्वत्रिभागः स्वायुदौयस्य त्रिभागः तृतीयोऽ्ाः हीयते इ- 
त्यथेः । मृदहरणमाह -- सूर्योच्छि्नय्युतिषु च दलं हीयते $त्यन्बयः । 
शुक्रम् अकेपृत्र च प्रोञ्छय बयित्वा रिषटेषु ग्रहेषु सर्येणोच्छिनरष्मिषु 
सत्सु स्वायुषः दलम् अधं हीयते इत्यथः । हित्वा वक्रमिस्यत्र केचि- 
देवमिच्छन्ति । यथा -- वक्र(ग)तं ग्रहं हित्वान्यः श्केत्रगतच्धिमा- 
गमपहरतीति । एतदसत् । यस्माद् बादरायणः -- 

“भूम्याः पुत्रं बजेयित्वारिमस्था 
हन्यु; स्वात् » स्वात् स्वायुषस्ते त्रिभागम् | 

अस्तं याताः सवै एवा्थहानिं 
इयुर्हित्वा दैत्यपूल्यार्कपुत्रौ ।।' 

इति ॥ २॥. | 
इदयाधहरणं € चक्रवाकेनाह -- 

सवीधेचिचरणपश्चषष्ठमागाः 
क्षीयन्ते व्ययमवनादसत्छु वामम् । 

सत्स्वधं देसति ततस्त्वथैकगाना- 
 मेकोंऽद्ा हरति बखीत्यथाह सत्यः ॥ २ ॥ 

१ षः। अ; २. ऽन्ति । पक्षः ख. ग. प्राठः. 3. भुक्तं" क. पाठः. ४, 
श्यः ।1 २ ॥, ५. माह -- ख. ग, पाठः. 

षा 

+ स्वाद् युष इति पाठः स्यात् । ऽ दत्तरन्नाकरर्यलया प्रहर्षिणी 



सक्तमोऽध्यायः । १३३ 
इति। असत्सु व्ययभवनाद् वामं सर्वार्धित्िचरणपञ्चषषटभागाः 

पीयन्ते इत्यन्वयः । असदग्रेषु कूरग्रहेषु व्यथमवनादारभ्य वामं भ- 
तिलोमं स्थितेषु यथाक्रमम् उक्तमागाः क्षीयन्ते । अयमथेः--पापगरह 
ग्ययस्थे तस्यायुः सर्व क्षीयते । एकादद्चभावस्थे आयुषोऽपं क्षीयते । 
दश्मभावस्थे तदायुष्िभागः क्षीयते । नवमभावस्थे चतुर्थांशः 
क्षीयते। अष्टमभावस्थे पञ्चमांशः क्षीयते । सप्तमभावस्येऽपि द्याभस्थे 
पष्ठाशः क्षीयते । भावान्तराेषुं तु तैराशिकेन हरणं कर्व्यमित्य्था- 
दुक्तं भवति । तथाचोक्तं ्रीपतिना - | 

““टमर ग्रहोनं यदिः षदगृहेभ्यो हीनं तदानीं हरसम्भवः खात् ।'' 
इति । सत्घु ततः अधं हसति । सत्सु श्यमग्रहेषु भ्ययभवनात् परति- 
लोमं स्थितेषु ततः यथोक्ताद् अर्ष हीयते । न्रभग्रहे व्ययस्थे तदा- 
युषोऽथ नदयति, राभस्ये पादः, द्मे पादार्षमित्यादि द्रष्टव्यम् । 
एषु स्थानेषु ्रहबहुत्वे विशेषमाह -- अथ .एकगानां बली एकः अंस 
हरति इति सत्याचायं आह इत्यम्बयः । एकत्र हरणस्थानि स्थ 
तानां ग्रहाणां मध्ये बर्वानेक एव आत्मनो यथोक्तं हरति, 
नान्ये इति सत्याचायेमतं । तथाचोक्तम् - 

((एकरषोपगतानां यो भवति बकाधिको पिरोषेण । 
क्षपयति यथोक्तम॑श स एव नान्योऽपि तत्रस्थः ॥ 

इति । वराहमिहिरस्याप्येवं मतम् । इह सत्यमतोषन्यास आगमा 
(सनु)सृतिप्रयोजनाथमिति ॥ ३॥ 

कूरोदयहरणं बसन्ततिलकेनाह ~ - 

साधोदितोदितनवां चाहतात् समस्ताद् 
भागोऽष्टयुक्त शतसङ्ख्य उचैति नाहम् । 

श्रे विलणग्नसदहिते विधिना त्वनेन 
सोम्येक्षिते दलमतः पर्थं प्रयाति ॥ ४॥ 

इति । कूरे विरम्मसहिते सार्धोदितोदितनवां शहतात् समस्ताद् 
१, स्स्थेतदाआ!' स. ग. पाठः. २. चेऽपिः क. ख. प्राहः. ३. शुक. ग. 

शखः. ४. "लमः क. पाठः. =. ध्र" ख. पाठः. ६. सत्यादि । सत्सु तुत" क. ख. पाठ. 
:. "म् ॥ ३॥* <. गमह् -- ख. ग, पाठः. 



मे कक 

१३४ विवरणोपेते होराचाश 

अष्टयुक्तरतसङ्ख्यो भागः नाशुपैति इत्यन्वयः । कुरे अकौरसोरिणा- 
मन्यते विरुरस्थं सति । सार्षोदि पोदितनबांशहतार् अर्धोदितेन न- 
वांशकेन सहितानां लस्नोदितनवांशषानां सङ्ख्यया गुणितात्। समस्तात् 
पृथक् प्रथक् सठग्रानां सर्वषां ग्रहाणाम् आनीतादायुदायात्। अष्टयुक्त- 
शतसङ्ख्यः अष्टोत्तरशतेन हारेण हत्वा ख्व्यो भागः पृथक् पृथक् 
सर्ेषामायुःपिण्डेषु नाश्पेति ¦! अत्र विशेषमाह -- खमे सौम्येक्षिते 
अनन विधिना दर प्रख्यं प्रयाति । लम सोम्यग्रहदृ्टे सति श्रीद 
यहरणाथमानीतस्य भागसखाधेमेव प्रख्यं प्रयातीत्य्थः ¦ अर केचित् 
सार्धोदितोदितनवांश्ानां मेषादितो गणनमाचक्षते । तत्पक्षे मीनराज्ञौ 
पापसहिते मीनान्त्यजातस्य सथोमरणमेव स्यात् । तत्र जाताः केचन 
जीवन्तोऽपि इश्यन्ते । अपिच सार्धोदितोदितनवांशशब्देन अस्तमिता- 
नौमनुदितानां नवांशानां ग्रहणं च कतेव्यं खाद् , अतस्तदसदेव । अन्ये 
पुनः उदयनं रिभ्रीकृत्य ज्ञानवीरेण हृस्वा चिष्टात् ननखैः ल- 
न्धानां सार्धोदितानाम् अशकानां सङ्खया गुणयन्ति । अस्य हरणस्य 
कुरोद यजन्यत्वाद् उद यर्ग्नोदितनवांशसङ्ख्यय। सार्धोदितया गण- 
नमेव अत्र आचार्येण कूरे विलग्सहिते सार्धोदितोदितनवां शहताद् 
इत्युक्त्या दर्दितम्। एवमानीतस्य यथोक्तहरणशिष्टस्य 

(“वषे द्रादश्च मासासिश्चादिवसा भवेत् स मासस्तु । 
षष्टिनोञ्यो दिवसः षरटिस्तु विनाडिका नाडी 

हव्युक्त रक्षणस्य कारस्य सावनत्वात् सावनार्मकस्यायुःपिण्डस्य सो- 
रीकरणं कतेन्यम् । सौरपक्षे उत्तरायणदक्षिणायनद्रयात्पकेन . खल 
वत्सरेण छोर्केव्यवहारः । तथा पूवोपरपक्षद्रयात्मकेन मासेन मासन्य- 
वहारः । तथा दिनरात्यास्पकेन सावनदिनेन रोके दिनन्यवहारः । 
तथाचोक्तममरसिहेन- . 

“अष्टादश निमेषास्तु काष्ठा वश्च ताः कला । 
तास्तु त्रिंशत् क्षणस्ते तु ब॒हवो दादश्चाल्ञियाम् ॥ 

१, न्त्म, २. ननां नः ग. पाठः. ३. क्षेण लोग ख. ग. पाठः, ४, "कश्य व्य' 
, प, पाडः. ` न 

1 
[1 



सप्तमोऽध्यायः । १३५५ 

ते तु तिंशदहोरा्ः पक्षस्ते दश्च पश्च च | 
पक्षो पूवापर श॒ङ्धङृष्णौ माभस्तु ताबुभौ ॥ 
द्रो द्वो माघादिमासौ खाहतस्तैरयनं त्रिभिः । 
अयने द्रे गतिरुदण्दक्षिणाकंस्य यत्सरः ॥"' 

इति । अत्र दिवसभासवत्सराणां सावनचान्द्रसौराणां परस्परं भिन्न- 
त्वेऽपि अभेदेन रोकव्यं वहारः प्रवर्तते ¦ तस्मात् सावनेन निर्दिष्टस्य 
कारस्य दिवसमासवपषात्मकस्य रोकव्यवहाराय सोरीकरणं कर 
ग्यम् । सोरसावनान्तरं च पश्च दिवसाः पञ्चदश घटिकाः एकश् 
पिधरिकाः पञ्चदश युवेक्षराणि च एकस्मिन् वत्घरे भवति । सोरी. 
करणां च ्रदाणामायुदौयै विन्यस्य तत्रस्थानि वर्षाणि दादशभिगु- 
गयित्वा मासैरयोजयत् । मासां त्रिशता हतवा दिनैरयोजयेत् । ततः 
सावयवानि तान्याभरुदायद्विनानि ततपमेन हत्वा धीजगन्न् रेण हरेत् । 
रुन्धान सोरवपाणि पुनद्ोद शमित्वा तेनैव हरिणं लब्धाः (मासाः, 
पूनजता हत्वा तेनेव हारेण रुन्धः) सौरदिषसाश्च भवन्ति । एवं 
सोरीकरणम् । एवै ग्रहाणां रु्नस्यायुःपिष्डेषु सौरीकृतेषु संयोजितेषु 
जातस्य शिश्चोजींवितकारुः सिद्धे भवति ॥ ४ ॥ 

भथं पुरपादीनां परमायुःपमाणनिददार्थं सिसारिणामाह-- . 
समाः षिद्धिघ्ा मचुजकरिणां पश्च च निशा 

हयानां दाचित् खरकरभयोः पश्चकक्तिः। 
विरूपा सा त्वायुच्ैषमदहिषयो ददशा ह्युनां 

स्मृतं छागादीनां दश्कमहिताः षट् च परमम् ॥ ५॥ 
हति । मनुजक्रिणां द्विघाः षष्टिः समाः पञ्च निकषा परम- 

मायुः स्मृतम् इत्यन्वयः । मसुजानां करिणां च द्विघाः द्विगुणाः षिः 
विंञ्चत्यधिकशतं समाः वत्सराः पश्च निशां अहोरात्राः परमायुः स्मर 
तम् । निभिरिति शेषः । हयानां दार््रंशत् परमायुः । सरकरभयोः 
पश्चककृतिः खरस्य करभस्य च यश्चानां वगेः पथरविशतिरिति या- 
बत् । इषमदिषयोस्तु सा विरूपा परमायुः विरूपा एकोना पञ्चकढृतिः 

१, ण हृस्वालः सल, प्राटः, २. “थ परमायुलक्षणमाह--, ३. श्व पः क्ल, 
ग वा. 
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चतरविशतिरिति यावत् । श्चनां द्वादश समाः परमायुः । छागादीनां 

दश्षकसहिताः ष्र् च । छगादीनाम् आदिशब्देन सृगादयो गृ्न्ते । 

दश्चकसहिताः षट् षोडश इति । युनिभिः स्पृतम् इत्युक्त्या उ- 

क्तानां परमायुःशङ्कयानां खग्रग्रहस्थितिवशानि्देश्यत्वं चोत्यते 

तस्माद् विंशत्युत्तरशतायुषः पुरुषख द्ादजायुषः शुनश्च आयुदौयकरणं 

तुल्यं भवति । कथमिति चेत् पुरूषस्य आयुषि एकानविश्चतिः खय- 

खाब्दाः । शुनस्त्वायुषि तख सुर्यस्य षटात्रिंशदिवसोनो द्रौ संवत्सर । 
एवमन्येषां ग्रहाणाम् अन्येषां .तुरगादीनां च परमायुषि आयुदिप्र- 
माणं कल्पनीयम् । तद्रशचात् तरणादीनामपि दज्ञाषटलविषाकः यथाकारं 
यथासम्भवं वक्तन्यः। अत्र एककाटग्रष्तानां नरतुरगसरव्रषभशन- 
कच्छागादीनां जननटग्रग्रहस्थितिवशाम्नर्देश्यस्यायुदायस्य जात्यसु- 
सारेण नानाप्रमाणत्सम्भवोक्त्या कारणवलेनायुषो वृद्धिह्ासौ भवत 
इति व्यज्यते। अत्र समाः षष्टिरिति प्रथमयुक्त्वा पथाद् द्विभेति विशे 
पणेन परमायुनिदेशात् केषुचिद् विषयेषु ष्टेपि परमायुष्वेनं ग्रहणम् 
आचयेस्याभिमेतमिति चोत्यते । तदथेमेव पूरव ग्रहाणां वत्सरकथनेऽपि 
(नवतिथिविषय।धिभूतरुद्रा दशेति पथग् प्रहयत्सरेषु दश्चकमपहाय 
शेषस्य निर्देशः कृतः । अतोऽट्यायुविंषयाविशेषेषु एवमप्यायुदायानयनं 
कतव्यमिस्युक्त भवति ॥ ५॥ `. 

परमायुर्योगलक्षणं पुष्िताभरयाह-- 

अनिभिषपरमां दके विग्न 
तचरिलनये गवि चश्चवगेलिप्ते । 

वति हि परमायुषः पञ्माणं | 
यदि सहिताः सकलाः स्वतुङ्गभेषु ॥ ६ ॥ 

इति । विलग्ने अनिमिषपरमांशके शरशितनये गवि पश्चवर्गरिते 
सति सकरा; स्वतुङ्गमेषु सहिता यदि परमायुषः भमाणं भवति हि 

इत्यन्वयः । अनिमिषो मीनः तस्थ परमांशः अन्त्यीऽाः । बु ¶षभ- 
[7 तित 1 7 

१ घायु २,. नाचाः के. पाठः. ३. "णमाह---" ख. ग. पाटः, ४. न्त्यः 
क. ग, पीट 
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राशौ पथ्ववगरिकते पश्चानां वर्मः पथ्चवगैः पञ्च्ंशतिरिति यावत्, 
तावतीभिर्प्नाभिः समन्विते सति । सकाः बुधादन्ये सवै अरहा; । 
खतुङ्गभेषु खस्वपरमोचराशिषु । सिता यदि तदा परमायुषः प्राणं 
भवति । तद्यथा -- मेषे परमोच्चस्थितख रपेरेकोनविंरतित्सराः । 
परमोच्चस्थितख चन्द्र पश्चविंशतिः । परमोच्चस्थितख इुजख ला- 
भरितत्वाद् दश्याधहरणंसम्भवेनाधंहान्या सप संबत्सराः षण्मासाथ। 
बुधस्य परमर्नाचाद तिक्रान्तस्य संप्र संवत्सराः षण्मासाः पश्च दिनानि 
च । गुरोः परमोत्वस्थसख पश्वदश वत्सराः । शुक्रस्य एकविंशतिः । 
शनेः परमोच्चस्थस्य. अष्टमगतत्वेन दश्या्हरणसम्भवात् पश्वमांश- 
हान्या षोडश वत्सराः । र्रख “होरा त्वेराभतिममि"त्युक्त्या नव 
वत्सराश्च सम्भवन्ति । यथोक्तानां वेमासदिनानां पिण्डीकरणे वत्स्- 
राणां विशत्युत्तरशते पञ्च दिनानि च यथोक्तं परमारयःभमाणं भ- 
वति । अस्य भमाणस्य त्रैराशिकेन तुरगादीनामपि यथोक्ते स्वस्मि 
परमायुषि ग्रहाणां टम्नस्य च वपेमासदिनविभागो द्रष्टव्यः ॥ ६ ॥ 

| ““्योतिपरमागमशाचं विप्रतिपत्तौ न योग्यमस्माकम् । 
स्वयमेव विकत्पयितुं किन्तु वहूनां मतं वक्ष्ये ॥” 

इलादिभिवेचनेः प्रकटं प्रदर्धितात्मन्यापारो महात्मा वराहमि्िरः सम्यगविज्ातश्चेरातन्त- 
रहस्यानाम् अ्वक्ञातसम्प्रदायसरणीनां परपक्षनिराकरणमात्र्रृ्तानाम् उन्तानचेतसां वैतण्डि- 
कानाम् आपातप्रतिभासमानदोषामासप्रदरनपरं मतं वक्ष्यमाणसदलयाचा्यमतग्ररसनाय दश्चै- 
यति ोकद्रयेन । तन्न प्रथमं रालिन्याह -- । 

आयुदीयं विष्णुशप्तोऽपि चैवं 
` देवस्वामी सिद्धसेनश्च चक्रे । 

दोषश्चैषां जायतेऽष्टावरिषट 
दहित्वा नायुर्चितेः स्यादधस्तात् ॥ ७॥ 

इति । विष्णुगुपनोऽपि एवमायुदायं चक्रे, देवस्वामी च एवं चकते, 
सिद्धसेनथ एवं चक्रे इत्यन्वयः । बिष्णुगुप्तथाणक्यः । न केवलं 
` १. स्स्वतः क. पाठः. २. न्ग ख. पाठः, ३. न्त, ४. युषः प्रक, पाठः 
५. न्कस्थेऽस्मिः, ६. भि", ७. "विः ख. पाटः, 
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मययवनमणिन्थपराद्रा एवमायुदांयं चकः, चाणक्यदेवस्वामिसिद्ध- 
सेना एवैमायु्दयं क्तवन्त इत्यर्थः । मयादीनामेतेषाम् आचार्याणां 
दोषो जायते च । को दोष इति चेत्, अविमृर्यकारित्वमिति सिध्यति 
वक्ष्यमाणेन । तथाहि -- अरिष्टमषटौ हित्वा विंदतेरधस्तादायु्म स्याद् 
इति सम्बन्धः । “शुभैरथ समाष्टकमि"द्युक्तलक्षणस्यारिष्टस्य कालम- 
वषीत्मरकं वजैयित्वा विंशतिवषैस्याधसतादायु्जीवितकालः(न स्यात्) । 
तदवधिभवं मरणमिति यावत् । जातस्य वषांशटकखाधो बारारिष्टयोगेन 
मरणं सम्भवति । वषाष्टकादर्ध्वं विंशतेरधस्ताद् द्वादशसु वर्षेषु मभयाद्ु- 
क्तायुदायमागेण दशावसानाभावान्मरणं न सम्भवेत् । तेष्पपि वर्षेषु 
मरणं दृश्यते च। तस्मदेषां मयादीनाम् अविम्रश्यकारितारक्षणो दोषः 
सज्ञायते इत्यथः ॥ ७ ॥ | 
 , पुनरपि तेषामाचायौणामायुदैषणार्थं शारिन्याह -- * 

यस्मिन् योगे परणैमायुः प्रदिष्ट 
तस्मिन् परोक्तं चक्रवर्तिंत्वमन्यत् | 

प्यक्षोऽयं तेषु दोषोऽपरोऽपि 
जीवन्त्यायुः प्रणेमथर्विनापि ॥ ८ ॥ 

इति । यस्मिन् योगे पूण॑मायुः प्रदिष्टं तस्मिन् अन्यच्चक्रव- 
-- तित्वं प्रोक्तम् इत्यन्वयः । “अनिमिषपरमांशक' इत्यादिना श्रोक्ते 

`. पूणं प्रमायुरुपदिष्् । त्रैव ५.७ अन्यच्चक्रवतित्वं च निर्दिष्टम् । ` 
धं भिना षदभिगरेः खलु्गस्थितैः परमायुसुपदिषटम् । तथाचोक्तं -- 

, "सिनः प्दृष्टकायु राजप्रतिरूपकाथ राजानः । 
एकदवित्िचतुभिजायन्ते स्वोच्चगैः परं दिव्याः ।॥ 

इति । तस्मात् परमायु्योगि चक्रवर्तित्वं च सम्भाव्यमिति मयाद्गीनां 
मतमितयक्तं भवति । तेष्वयमपरोऽपि भत्यक्षो दोषः । तषु मयादिष 
अयं वक्ष्यमाणोऽपरोऽपि परलयक्षो दोषः अविग्रश्यकारिताखक्षणो 
 : १. ्मेवयुः क. पाठः. २ कन्तः २ प्न त 

"्वमेवायु" क. पाठः. २. कुवेन्तीत्यः, ३. श्रदिष्ट' ग. पाठः, ध, गोः प्” कृ- पाठः. ५. शिरतः प क. ग, पाडः, 
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भवति । अरथविनापि पूणेमायुजींवन्ति । परमायुजीवनं इयते येषा, 
ते अथेर्विनाभूताः दरिद्राश्च द्यन्ते । तस्मादेषामायु्टक्षणे बा चक्र- 
वतिंत्वलक्षणे वा दयोरेकत्राविमृरयकारितालक्षणो दोषः पलयक्षो 
जायते इत्यथे; । इति विमरूतरतपश्चरणपशात्छृतसकलजननैः करतला- 
मलकवदुपरभ्यमानसकरशुवनान्तवैतिसमस्तदतान्तनितान्तमहनीय- 
महिमभिः मयासुरपराशरादिमिदिव्धरतिविचित्रकीरिपवित्रीटतयव- नत्रितयेश्च विपथिद्धिः चाणक्यमणिन्थयवनेश्वरसिद्धसेनादिधिरपि 
जगदमुग्रहाय महाकारुणिकेरुपदिष्टेषु होराशाखेषु स्वयमविज्ञातचिय- 
युरल्पायु्विषयसम्पदायभाययेरविज्ञातगुरुकठावासपरिशमैः 

((िष्यस्य बुद्धिमान्यादाचायेस्योपदेशसेवर णात् । 
परिमुषितसम्भदायान्यहह परे दूषयन्ति शास्नाणि ॥" 

इत्यादिषृदिषटविदग्धमानिलक्षणभथमोद्ाहरणभूतैः येः कैथिदुतानबु- 
दिभिरुद्धोषितयुत्थापितात्मदुषणंपिदं दषणद्रयमाचार्येण वराहमिहिरेण 
तावद् इदृशपनधिगतपरमार्थं गताचुगतिकं लोकवृत्तं प्रकाशयितुमत्रा- 
युदोयग्रकरणे पदरितम् । तथाहि -- आयुरदायस्य चक्रवतियोगस्य 
च परमायुर्योगलक्षुण एव केवरमेकीभूतस्य तत्कालात् पूरवीपरकङेषु 
भिनञस्वरूपतया पूणौयुजीवनस्य दारिद्रययोगस्य च सम्भवात् तद्- 
दूषणं न घटते । परभायुर्यागोक्तग्रहाणागुच्चासत्रराशिशतानामपि 
आयुदोयानयने स्वसपमेचान्तरं भवति । चक्रवर्तियोगस्य पुनरभाव 
एव, केमहुमाद्यनिष्टयोगसम्मवरश्च स्यात् । शताधिकवर्षीवनदशै- 
नेऽपि पूणोयुजीवनस्य रोकव्यवहारसिद्धस्वात् पूणयुजीवनमरथो्ि- 
नाभावश्च युगपत् सम्भवतीति नैतद् दूषणं दूषणत्वेनाचायैस्या- 
भिमतम् । किन्तु -- टवं दूषणपदृषणविषयेऽपि वदति । खोके देष- 
विद्धियेथावद् बिमृ्येवे लक्षणं वक्तव्यमिति शिष्यान् बोधयितुमेव 
प्रदर्दितम् ॥८॥ | [व 

अथ जीवशममतेन सस्या चाथमेतन चायुदौयमौपच्छन्दसिकेनाह-- 

स्वमतेन किलाह जीवश्षमा 
ग्रहदायं परमायुषः स्वरांरराम् । 

~ त) = न == ~+ निसोषणरौषगमीरणगणीी । शि त 1 

१. गतल', २. निवा, २. "णद्, ४. स्थिः के. पाठः. 
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ग्रहश्चक्तनवांदशरारितुस्यं 
बहसाम्पं सुपेति सत्यवाक्यम् ॥ ९ । 

इति । जीवरामा स्वमतेन परमागुषः स्वरांशं ग्रहदायम् आह 
इत्यन्वयः । जीवशा नामाचायैः स्वमतेन आन्पोनप्रश्नया परमा- 
युषः स्वरांशं पञ्चदिनोत्तरविशत्यधिकरातवपेग्रमाणम्य सप्तभिर्तिं भज्य 
लग्धम् अंशं दिनसप्राश्चतहितदरा्विंशतिदिवसाधिककममान्वितसप- 
दरवषप्रमाणकं ग्रहदायं प्रदाणामायुदायमाह सर्वेपां तुन्यभ्रभाणं 
निदिष्टवाच् । अत्र जीवद्मेमतेऽपि पूर्वोक्तानि हरणानि यथोकैः कर्॑- 
व्यानि । ग्रहाणां वत्सरपमाण ए विद्चेष इत्याचार्थण तदेवं दि 
तम् । सत्याचायंमरशेसपूवंकम् अंशकायुदायमह -- प्रहथुक्तनवांश- 
रारितुल्यं सत्यवाक्यं बहुसाम्ये सथुपेतीत्यन्वयः । अरहथक्तग्ररे युक्मैः 
नवांशराशिभिस्तुल्यम् । राशिब्देन नवांश्चकानां मषादितो गणना 
योत्यते । तस्मादियमत्र भक्िया -- ग्रहस्फुटानि विन्यस्य लिक्रीन्रत्य 
द्रादशनवांशरिप्ताप्रमाणेन ज्ञानवीरेण हत्वा शिष्टा चिश्राः ननाश 
भ्रमाणेन द्विशत्या हत्वा न्धा ग्रहायुदायवल्सरा भवन्ति । रोषं द्वाद- 
शभिगुणयित्वा द्विलव हत्या ब्धा; मासाः । शिष्टं पनस्िश्चना 
हत्वा द्विशलया हृत्वा रुन्धा दिवमा भवन्ति । शिं षणा दत्ता 
ज्याः नाडिका भवन्ति एवै लब्धं वपेमासदिननाडिकारमकः अहा- 
णामायुः ्रहशरुक्तनवांशराितस्यमित्युक्तम्। एवं सत्याचाथस्य चायं 
बहुसाम्थं सुपेति । बहुसाम्यं बहुमिरूदादरणतमेनारोषितेषु जासकेषु 

दृटेजीवितकारेः साम्यं सञपेति । अथवा -- बहुसाम्य बहुभिराषा- 
येमतेः साम्यं सयुपेति इति । सत्यवाक्यमादरणीयमिस्यर्थः । अत्र ष्ट ८. क 

मययवनाघुक्ते आयुदाये दोषार्भोसप्रदशेनेनं॑तन्िराकरणानुक्त्या ख 
जीवशमंमते स्वमतत्मेनापामाण्यद्चचनाच सत्याचाय॑मतस्य बरहुसाम्य- 
सम्भवोक्त्या चै वराहमिदहिराचायेस्य साक्षादभिमेतं सत्याचामत- 
मित्यवगम्यते ॥ ९ ॥ 

१. चाहृक.पठः, २. क्तेषुज, २. ष्कन् क्प 
(भावसंप्र' ग. पाठः. ५. शयुः ख. ग, पाटः. 

# शद्विशद्या हरेति हषः । 
थ किण यको म अनोक 
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स्वतुङ्गवक्रो पगतेखिसङ्कणं 
दिर मस्वांचगरहलिमागगेः ¦ 

इयान् विराषस्तु मदन्त भाषिते 
समाने मन्यते प्रथमेऽप्युदीरिलम् ॥ १० ॥ 

इति । ग्रहथुक्तनवांशरारितप्यं ग्रहायुः स्वतुङ्गबक्रोपगतेः व्रिस- 
ङुणं भवति । स्वोच्चस्थेवेक्रगामिभिश्च ग्रहेः त्रिसङ्खणं कायम् । तथा 
उनत्तमस्वांशग्रह्रिभागगेद्विगुणितम् । कायेमिति शेषः । उत्तमस्वांश- 
गरहनिभागगैः वर्गोत्तमगतेः स्वनवां शगतेः स्वकषेत्रगतेः स्वद्रक्षाणगतेथ 
ग्रहैः स्वकीय्म॑शकायुर्दियुणं कायमित्यथेः । मदन्तभाषिते यास्त 
विलेषः । भदन्तः सत्यः । सत्यवाक्ये अंशकायुषि इयान् उच्चवकाभ्यां 
त्रियुणीकरणम् उत्तमादि चतुष्के द्विशणीकरणमित्येतावान् विशेषः । 
प्रथमे उदीरितमन्यत् समानमपि भवतीति रेषः । परथमे मययवना- 
दिमते उदीरितमन्यज्नीचमूहादिहरणमिति यावत् । तेत् समानपरपि । 
अत्रांसकायष्यपि कव्यमित्यथेः । शविशेषणमात्रप्रयोगे बिकषेप्यपति 
पततिरि'ति न्यायात् चिसङ्कुणमिति विशेषणेन पूयेपरसतुतं प्रहशक्त- 
नर्वांशरारितस्यमंरकायुरिति विरेष्यमत्राध्याहायम् ॥ १० ॥ 

पुमरप्येराकायुषि विश्षेषमिन्दरवज्रयाह ~- ` 

किन्त्वन्न 'मांराप्रतिमं ददाति 

यीयीन्विता राद्िसम च होरा । 
करोदये योऽपचयः स नान्न 

कार्यं च नान्यैः प्रथमोपदिष्टैः ॥ ११॥ 

इति । किन्तु अत्रायं बिशेष इत्यथः । अत्र होरा भांशपतिम- ` 
मायुरदाति, वीयान्वित। रारिषमं च ददातील्यन्वयः । अत्रांशका- 

युषि हेरा रूं भांशमतिमं नवां शतुस्यमायुदेदाति । प्वोक्तपरहदशान- 
००.०००... "० -क ५ 

१, श्व्माह--, २* ण का, ३, माह ख. ग, पाठ 
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यनवह्मरस्य दशानयनं कार्यमिल्य्थः। होरा वी यौन्विता “होरा स्वामि- 
शुजञे"त्यादयुक्तलक्षणवीयोन्विता चेत् केव भांशम्रतिममेव न, राशि 
समं च आयु्ददाति । वीरबहीना चेद् भांश्रतिपमेव ददाति, वीर्य- ` 
वती चेद् भांशसमं रारिसमं च आयुरेकीकृत्य ददातीत्यथः । चरुरो- 
दये योऽपचयः सोऽत्र न कायैः । कूरस्योदये सति योऽपचयो मया- 
दिमते निर्दिष्टः, सोऽत्रांशकायुषि न कतैव्यः । तथा परथमोपदिषेर 
्दैश्च न कार्यम् । भथमोपादिष्ेः नवतिथी"त्याद्यक्तैः परमा युस्स्वरांशक- 
त्वनोक्तै्च वत्सररत्ांसकायुषि न कार्यं न किञ्चित् कतेव्यमास्ति | ११॥ 

पुनरप्यत् सम्परदायविदोषभिन्द्वज्ञयाह -- 

स्योपदे'शाः प्रवरोऽच्र किन्तु 
कुवैन्त्यथोग्यं बहूुबभणास्िः । 

आचायेकं त्वन्न बहुघ्रताया- 
मेकं तु यद् भरि तदेव काथेष् ॥ १२॥ 

 इति। सत्योपदेशः प्रवरः । अघ्रोक्ते पिण्डायुषि मयादिमते जी- 
वश्मेमते सत्यमते च त्रिष्वप्यायुदोयेषु सत्योपदेशः प्रवरः; सत्याचा- 
योपिदशः भयान् । किन्तु अत्र बहुबगैणाभिर योग्यं इषैन्ति । बहुवर्भ- 
णाभिः बहीभिवेगेणाभिः गुणनक्रियाभिरयोग्यमलुचितं ङर्मन्ति, सम्भ- 
दायविकट। इति शेषः । यथा-प्रगोच्वे वक्रे स्थितस्य शुक्रस्य मीनां- 
शकत्वाद् द्वादश वतस्तराः वगात्तमत्वाद् द्विगुणिताशतुर्विश्षतिः सम्भ- 
वन्ति । वक्रगत्या त्रिगुणिताः पुनद्रौप्ततिः । पुनरुचस्थित्या ति- 
गुणिताः षोडशाधिकं रातदयं शुक्रस्येव आयुदोय इति । इत्येवं बहवी- 
मिबेगेणाभिः सम्बदायवेकस्यात् केचिदुचितमाचरन्तीत्यभः । अ- 
ाचायेकं तु, आचार्यकं सम्प्रदायः । अत्र गुणकरणे एवै सम्पदायः। 
बहु्ताथां तु हकः भूरि यत् तदेव काथेमित्यन्वयः 1 बहुघ्नतायां 
बहुगुणकारभापत । गुणकारविषयाः षट् । तत्र दवैगुण्यविषयेषु चतुर्ष्वपि 

= भर्षयेकमेव दगुण्यं कतेष्यम् । ब्गुण्यविषययेद्ैयोरपि सम्भवे एकमेव 
१" माह --' ख. ग, पाठः. २. प््याचनि" ग, पाहः 



अष्टमोऽध्यायः | १४६ 
गुण्यं कतच्यम्। वगुण्यस्य च त्रैगुण्यस्य च सम्भवे भूरित्वदिकं त्रेग- 
प्यमेव कतेव्यमित्यत्र सम्प्रदायः । एवमतरांशकायुदाये सम्पदायवैक- 
रयसम्भवमनौचित्यजनितं दोषं दर्शयित्वा तत्परिहाराय सम्प्रदाय 
स्वरूपनिर्देशादत्र शास्रे तत्र तत्र सम्प्रदायमार्गेण सूचितस्य गूदार्थस्य 
सत्ता शृङ्गग्राहिकया पदता । तत्र यथप्याचर्यणांशायुः परमथ॒क्त, 
तथापि (यदा) लग्र सम्यग् बलीभवति तदांशायुः कतैभ्यम् । तथा 
लवार् भवति तदा पिण्डायुः कतेव्यम् । तथाच सारावल्याम् - 
अशोद्धवं चिरम्नात् पिण्डं मानोरि"ति। यदांशायुःपिण्डायुषी ह अपि 
कार्ये तदा द्वाभ्यामपि दश्चन्तर्दशापाककल्पना काया इति ॥ १२॥ 

अमितुशृकषणं पुण्पिनाययाह - 

गुरुदार्िसदिते कुीरलग्े 
चारातनये भगु च केन्द्रयाते । 

भवरिपुसदजोपगेश्च देचै- 
रभितमिहायुरलकमाद् चिना स्यात् ॥ १३॥ 

इति । इह इंटीरलम् गुरुशशिसहिते सति रकितनये भजे 
केन्द्रयाते च शेषः भवरिषुसहजोपगेश्च अमुक्रमाद्रिना अमितमायुः 
स्यादित्यन्वयः । इद जीवलोके करकटके समरे गुरशशिभ्यां सहति 
बुधे शक्रे च केन्द्रस्थिते सति रेषैरकडजसानिभिः रकामशद्चसहन. 
स्थानगतेः जातस्य अजुकरमाद्विना आयुदरीयानयनक्रमं विना अमितम् 
अपरिच्छिननमागुभेवति । अयमथः -- एवंविधयोगं ृायुदायिगणना 
न कतेन्या । यस्मात् तस्य न संवदति ॥ १३॥ 

इति होराविवरणे सक्तमोऽध्यायः ॥ 

अथ अष्टमोऽध्यायः 
अथ सप्तमाध्यायोक्तकमानीते अ्रहलपरायर्योगा्मकरे जननमरणयोरन्तरालभवजीवित- 

काले दशाफलानि गोचरफलानि यरोगफलानि च म्रहस्थित्िवशाद् वर्त॑न्यानि । कस्य कदा 
कीश्शमिति करार विभज्य निरदषट प्रथमं जीविततकालं त्रिधा निभक्तुं मालिनीमाह-- 

उदयरविद्ाराङपाणिकेन्द्रादिसस्थाः 
प्रथमवयसि मध्येऽन्त्ये च दद्युः कानि । 

१ ताभ १२॥ २. "माह --, ३, नति] १३।॥८ख. ग. पाडः, ` 
४. शे आयुदौयः स" के. पाठः. 
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नहि न फरवि पाकः कन्द संस्थाद्यभावे 
भवति हि फलपक्तिः पूवेमापो छ्िमेऽपि॥ १॥ 

इति । उदयरविरशचाङ्गमाणिकेन्द्रादिसंस्थाः ग्रहाः करमेण प्रथ- 
मवयसि मध्ये अन्त्ये च फएछानि ददयुरित्यन्वयः । उदयश्च रपिथ श॒- 
शाङ्् उदयरविशचशाङ्गा. इति दन्दरसमासन जातकनिरूपणे त्रयाणां 
साम्यं द्वित् । वक्ष्यति च-- “मेन्द कास्पदपतिगां शनाथव्रस्ये""ति । 
त्रिभिरपि निरूपणे तुख्ये केन कतेव्यमिति शङ्कायामाह -- उदयरवि- 
दशाङ्कपाणीति । प्राणी बलवान् । उदयरविश्षशाङ्कूषु प्राणी यः, तस्य 
केन्द्रादिसंखथाः, उदयरविशशाङ्षु बलयुक्तखय केन्द्रपणपरापोङ्किमस्था ` 
इत्यथः । केन्द्रस्था प्रथमवयसि, पणपरस्था मध्यवयसि, आपो्धि- 
मस्था अन्त्यवयसि च फटानि कुवन्ति । केन्द्रस्थानां दशापाकः भ- 
थमं, पणपरस्थानां वयसो मध्यत्रिमागे, आपोञ्धिमस्थानामन्त्यत्निभागे 
च दशाकार इत्युक्तं भवति । केन्द्रपणपरापोह्धिमेषु एकत्र दयो 
ग्रहाभावे कथं वक्तव्यमित्याशङ्ायामाह् = केन्द्रसखाच्भावे एकबि- 
पाकः नहि न । द्रौ ननो प्रकृतमर्थं सूचयत इति न्यायेन ऊन्द्रसस्था- 
भावेऽपि फलविपाकोरऽस्षेत्यथः । कथमिति चेदत्राह -- आपो- 
मेऽपि पूरव फटपक्तिभेवति हि । केनद्रषणपरस्थग्रहाभावे आपोञधि- 
मस्थानां फटपकतिः पूवे भवति । अथादेव केन्द्रस्थाभावे पणपरस्थस्य 
फलं पूवेमित्युक्तं भवति । तथाच (व्य ! स्व)ल्पजातके - 

““लमराकेशशाङ्धानां यो बर्वांस्तदशा भवेत् परथमा । 
तत्कनद्रपणपरापोह्धिमगानां बर्वशाच्छेषाः ।।" 

इति ॥ १॥ । 
केनद्रादिषु । म् । जथ केनद्रादिषु अदबहुत्वे कथं वक्तव्यमिलयाश्कायां दशक्रमज्ञानाथमिन््रवज्याद-- 
आयुः कृतं येन हि यत्तदेव | 

कल्प्या दहा सा प्रबलस्य पूवी । 
१. नति॥.१॥, २. यामाह- ख. ग. पाठः. 
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साम्ये बहनां बहूुवषदस्य 
तेषां च साभ्ये प्रथमोदितस्य ॥ २॥ 

इति । येन हि यदायुः कृतं तदेव दशा करष्या इत्यन्वयः । येन 
ग्रहेण टमरेन या तं जनितमायुः सप्माध्यायोक्तपक्रियया आनीतमा- 
युथेत् तदेव तस्य ग्रहस्य ङस्य वा दशा करप्या । सा दश्चः पूरौ पब- 
लस्य । केन्द्रथानां पणपरसानामापोद्धिमखानां वा एकत्र सितानां 
बहु सति तेषां मध्ये यो बवान, तस्य पूरो परथमा । पुनरप्येवं 
बरक्रमेण दचाक्रमः । तेषां बरसाम्ये सति कथमियत्राह-- बहूनां 
साम्ये बहुवषैदस्य । दशाकरमस्य बलसाम्येन बख्वशाननणैतुमरक्यत्व 
सति बहुवषैदस्य बह्वायुपैत्सरमदस्य पथमा दशा । एवे बत्सराधिक्य- 
बश्ाद् दशाक्रमः । बत्सरसाम्ये कथमित्यत्राह -- तेषां साम्ये च 
प्रथमोदितस्य । यस्य ग्रहस्य मोढ्यानन्तसोदयः प्रथं जातः, वस्य 
दक्षा पथमा । मोदधानन्तरोदयस्य भाथम्यम् आदित्याद् बिप्रकषो- 
धिक्ये सति सम्भवति। ततस्तद्रशाद् दज्ञाक्रमनिणेय इत्यथः । तथाच 
गागिः- | | | | 

“बरी छमनेन्दुखयोणां दश्चामाचां प्रयच्छति । 
तस्मात् ततः प्रयच्छन्ति केनद्रादिस्थाः क्रमेण ते ॥ 

अत्रापि बलिनः पूं तत्साम्ये बहुदायदाः । 
तत्साम्येऽपि भरयच्छन्ति ये पूवै रविविच्युताः ॥" 

ति । अत्र तु ग्रहस्य आदित्याद् बिपकषापिक्ये सत्यपि अन्यस्य 
बरहायुरषदादत्वमस्ि चेद्, तस्यैत दशा प्रथमा। तथा बहायुतवेष रास्म 
संत्यपि अन्यस्य बङाधिकयमस्ति चेद् बछाधिक्रस्येव दच्च प्रयमेत्य- 
नुसन्धेयम् । एवमत्र फएरकथने परति दलानां कालत्रि भाग उक्तः । 
“खां खां द्नाञुषगताः स्वफटप्रदाः स्युरिति वक्ष्यमाणफलनि- 

हं प्रति स्वस्वदशाकालज्ञानोपायस्तावदत्र दितः । फठनिरशकाठे 

द्क्ता श्रोता तरस्थ॑श्च सम्भवति । ततो वक्तरि श्रोतरि तटस्थ चं 
र 

१, शाः ष्ठ. पाटः. २, श्यैः। अत्र" ख. ग. पाठः, ३. वाः ग. प्राठः 

| 
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यामि ताख्ालिकलक्षणानि सहसा दृश्यन्ते, तान्यपि सम्यगवधायं 
फलनिर्दे्ः कतव्य इति तस्मकारद्चनमप्यत्र श्लोके परमकारुणिकेना- 
चायेंण छृतं े दितन्यम् । तद्रथा - “आयुः कृतं येन हि यत्तदेव” 
हृति । येन हि यत् कृतं तदेव आयुरिति योजना । येन वक्रा भओोत्रा 
तटस्थेन वा यत् कृतं करणेन निवेतितं ज्ञेयज्ञानं तदेव आयुः 

“पपूषेमायुः परीक्षेत पश्चाह्टक्षणमादिशेत् । 

इत्यादिभिवैचनेरायुषः प्राधान्यकथनाद् आयुरित्युक्तम् । तदुपलक्षण- 
मेवान्येषां विवाहसन्ततिभोगविरेषाणामपि जिज्ञासितानां सर्वेषाम् । 
तत्प्रकारपदशेनं च रिष्यहिताय किंथित् करियते - 

("पाषण्डाश्रमवणोनां सवणा; कमेसिद्धये । 
` त एव विपरीताः सुदता; कमैविपत्तये ॥" 

अस्याथेः -- पाषण्डा आश्रमा वणो पाषण्डाश्रमवणाः । पाषण्डा 
वेदबाह्याः । आश्रमाः ब्रह्मचारिश्दखयवानयसथसन्न्यासिनः । वणौ 
राह्मणक्षत्रियवेदयश द्राः । एषां सवणा; समानवर्णाः । पाषण्डानां 

` पाषण्डाः समानवणीः । ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचारी, गृहस्थख गहः, 
वानप्रखसय वानप्रस्थः, सन्न्यासिनः सन्न्यासी, जह्यणयख ब्राह्मणः, 
क्षत्रियस्य त्रिय, वैश्यस्य वेश्यः, श द्रय शद्रः सवणः | एत- 
दुपरक्षणं चण्डारख चण्डाल इत्यादीनामपि । सर्वेषां सवणा एव 
छयुभघ्रचकाः । त - एवं विपरीताः विपरीतवणाशेदश्चमघचकाः याष्- 
ण्ठानामाश्रमिण आश्रमिणां पाषण्डा इत्यादि द्रष्टव्यम् । एष प्रकारो 
दृतय चङ्खनेऽपि चिन्तनीयः । वक्त्गतः प्रषुगतश्चावस्थाविरेषः ्चभ- 
मञ्युभं वा -दचयति । तत्र भरष्रगतो यथा ~ ““अशस्तचिन्तावचन?? .. 
इत्यादि । वक्तृगतश्च यथा --. | 

““जुाने पावकं पिण्डान् पितृभ्यो निबेैपत्यपि ।” ` 
इत्यादि । तरस्थगतानि लक्षणान्यपि फरविषये योत्यानि 

१ व, र. रीय" ख,ग, पाठः, ३. पविदषे यो” य, पाठः, 
ज ० कमक ५ = नम 

~~~ 
५ 
५ 
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“भ्रक्षस्तं पृष्पसामान्यं आद्धपुष्पं विनाथुषि । 
भ्रशस्तं वसख्रसापान्यं नववस्ञे विनाथुषि ॥*? 

इस्यादिखक्षणानि परेकष्यपेक्षकतटरस्थगतानि जिज्ञासितवस्तून्यायुरादो 
योजयितन्यानि । सा दशा कस्प्या पच्छाकथन समये दैवेन । 
आत्मनि पृच्छके वा तटस्थे वा यष्टक्षणं यथा दष्टं तष्टक्षणं फलानुभ 
ककाङेऽपि । तत्र इष्ट एव प्रकारः, अथवा तदोपम्युक्तोऽवस्था-* ` 
प्रकारो निर्देश्यः । दैवज्ञख बहनां सन्निधौ विरेषलक्षणंप्रदशेने स्वषा- 
पपि जिज्ञासायां सत्यां कस्य कथं तत्फटं वक्तव्यमित्यत्राह -- प्रब- 
छस्य पूवी इति । तेषां जिन्गाद्नां मध्ये यः प्रचरः, अन्ये यं प्रति 
प्रणा भवेन्ति सः प्रबलः, तख पूवं फलाञयुभूतिः । जिह्नादनां भा- 
बरयसाम्ये सति कथमित्यत्राह -- साम्ये बहूनां बहुवषदस्येति । 
तेषां मध्ये वयोधिकस्य फलानुभूतिः । बरेन वयसा च साम्ये कृथ- 
मित्वैत्राह- तेषां च साम्ये प्रथमोदितस्य इति । तेषां वयोधिकानां 
म्ये प्रथमोदितस्य प्रथमं तत्र प्रदेशे पाप्स्य इत्यथः । तथाचाचा 

येण पहायत्रायायुक्तम् -- 
“अपृच्छतः पृच्छतो वा जिङ्गासोयेस्यकस्यचित् । 

. होराकेन्दरत्रिकोणेभ्यस्तत्र वक्तुः छ्माह्वभम् ॥" 
इति । अत्र च “मक््याहृताकाररतेशच चिन्त्यम्” इति वक्ष्यति । तस्मात् 
तत्कारलक्षणानि सम्यगवधायं दैवज्ञेन जिङ्ञाहन् परति श्चमाशुभं व- 
क्तन्यम् हृस्यमिप्रायः स्पष्टः । तत्यदरेनमन्नापि कृतमिति द्रष्टव्यम् ॥ 

दशासु कारविशेषनिणयाथेमन्तदेशानयनें वसन्ततिलकेनाह - 

एकष्षेगोऽधैमपहत्य ददाति तु स्वं 
| ¶्यश्रा चरिकोणगरहगः स्मरगः स्वरांराभ्। 
` पादं कलस्य चतुरश्रगतः सहीरा- ` 

 स्त्वेवं परस्परगताः परिपाचयन्ति ॥ ३॥ 
इति । केनद्रस्येषु ग्रेषु ठम्नचतुथेसप्तमस्थाः, पणपरस्थेषु पश्च 

माष्टमस्थो, आपोद्धिमस्थेषु नवमस्थः। एतं एव दशापहारकतीरः । 
१. श्ण, २,३. स्याह, *, (नमाह ख. ग. पाठः, ५. कः 

171 पाठः, 
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तेषां दशामागानाह - एकक्षगः अधमपहत्य स्वं ददातीत्यन्व यः । 

दश्ाधिपतिखितरपे तेन सह सितो ग्रहः तस्य दशाया अधैमपडूत्य 
स्वं एलं ददाति । एकक्षेणा वहः सनिति चेत्, तेषु बल।धथि कोऽघाप- 
हारी भव्ीत्येकवचनेन चचितम्। एवयुत्तरत्रापि । तथा त्रिकोणणहगः 

च्यं रमपहलय स्वं ददाति । चठरश्रगतः (फएरस्य) पाद पदहुर्य, सरमः 

,स्वरां रमपहत्य स्वं ददातीति सम्बन्धः । एतेषु बहवः सन्ति चेत्, 

सर्वेऽष्युक्तमागापहारिणो न भवन्ति । तेषु बराधिक एव भागं हरति । 

तथ।च सत्यः- 
‹“एकक्षोपिगतानां यो भवति बखाधिकों षिशेषेण । 
एकः स एव हतां नान्ये तत्र सिता भागान् ॥'" 

इति । स्ोराः ग्रहाः एवं परस्परगताः परिपाचयन्ति । होया ठप्नं तेन 
सह वर्तमानाः सहोराः । अयमथः -- प्रदाः सप्त लप्र च इत्य 
दश्ाधिषा उक्ताः । तत्र तेषु यस्य दक्षा वतेते गरहस वा लप्रस्य वा, 
तखादुक्तेषु थानेषु सिता ग्रहा वा ख्प्रं वा उक्तं भागमपहरति । 
उक्तेषु ग्रहावस्थितराश्तौ बा लग्ने घा ्रिकोणे वा तश्चतुरभ वा 
तत्सप्षमे वा एषु सर्वेषु वा ग्रदरगनसंयोगाभवि तस्व दक्ायामपः- 
हाराभावः॥ ३॥ 

`  उक्ानामन्तदंशानां गणितनानयनमिन्धवञ्जयादह् ~~ ` 

स्थानान्यथैतानि सवणेयित्था 
सवोण्यधदरेद् निवभजितानि । 

दश्राष्द्पिण्डे गणना य्थाद्ं 
छेदस्तदैक्येन दक्ाप्रभेदः ॥ ४॥ 

इति । एतानि सवाणि स्थानानि सवणयित्वा अधष्छेद्बिब- ` 
जितानि कतेग्यानीति शेषः । स्थानशब्देन भकरणव्ाए भागस्थान- ` 
वाचिना भागा गृहन्ते। अत्र दलापदारप्रकरणे दश्षाप्तेमागः सक- 
छदश्ना, सहस्थितस्य प्रहस्य छग्नस्य वा तदुद्विमागः, त्रिकोणस्थितस्य 

०५ नः -- प 

१, श्वु अर्घापहारिषुनः, ६, "कोभ" ग.र्पाठः, ३, तति \ सदो, ॐ ` 

शृत्रके१, ' ५. - नमाह - ख. ग. पाठः, 
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तश्रिमागः, सप्तमस्थितस्य तस्सप्तभागः, चतुरशभरिथतस्य तवच्चतुं- 
भागः ¦ -एतानि पवापि भागस्थानानि पृथग् विन्यस्य क्मादधोऽधः 
स्वं स्वं हारं न्यकत् । सकख्दश स्थानसखाधो रूपं न्यसेत् “कर्यो 
हरो रूपमहारराशेः” इत्युक्तत्वात् । द्विभागस्याधो द्व न्यसेत्, त्रिभाग- 
स्याधन्लीन् न्यसेत् । सप्रां्चस्याधः सप्र । चतुभोगस्याधश्चतुर ¦; काणान् 

न्यसेत् । ततः- | 
“अन्योन्यहाराभिहतो हरांशौ राश्योः समच्छेदविधानमेवम्” 

इति न्यायेन सवणौकरणं कायेम् । त्यथा-- अत्र पञ्चस स्थानेषुष्वै- 
स्थितेषु भागेषु अधःस्थितेषु ञेदेषु पूवेमेकसख भागख छेदेन अनन्यदून्यं) 
भागं छेदे च गुणयेत् । तस्य छेदेन पूरेगुणकारं तस्य भागं च गुण- 
येत् । तो समच्छेदौ भवतः । एवै कृतेन समच्छेदेन तृतीयं भागं त- 
च्छेदं च गुणयेत् । तच्छेदेन पूवेकृतो समच्छेदौ तदंशो च पृथक् च- 
तुरोऽपि गुणयेत् । जयोऽपि समच्छेदा भवन्ति । एवमितरावपि सव- 
णेयेत् । अत्र पश्चसु खानेषु खितानां समच्छेदानां भागानां च द्रा- 
भ्यामपवतेनसम्भवात् तसिज्नपवतेने अर्धीकरणे ते सकलदशाधि- 
पस्य खान्तदेश्षामागाश्रतुर्शीतिः। अधौपहारिणो भागा द्विवत्वारि- 
शत् । तरिभागापहारिणो भागा अषशारविंशतिः । सप्रेमागापहार्णो 
भागा द्वादश । चतुभागापहारिणो भागा एकविंशतिः । एषां भागाना- 
मधःसिताश्छेदाथ् पृथक् चतुरश्ीतिसङ्खयास्तुर्याः स्युः । तैः का- 
याभावच्छेदानपहाय पञ्चसु स्थानेषु स्थिता भागा एषात्र श- 

 द्वन्ते । अत उक्तमधरश्छेदविव्जितानीति । उत्तरार्ेन प्रदधितेरेभि्ा- 
गरन्तदैश्चानयनतरराकिकं ग्रति गुणकारभागहारावार -- दशाब्दपिण्डे 
यथांशं गुणना तदैक्येन छेदः एमिदश्चाभ्भेदो भवति इति सम्बन्धः । 
यथां गणना इति यसखान्तदंश्ा आनीयते, तस्यो्ा अशास्त्र गु- 

, णफाईः । अन्तरशापहारिणां यथासम्भवं खखस्थानगता अचा गुण- 
छारा इत्यथः । तदैक्ये तेषां गणकारस्वेनोक्तानापंश्चानामेक्येन । 
` १. दुरभ्रमाग, २. ट्ण ग. पाठः. ३, श्यै" ख. पाठः. ४, जीन् । स' 
भ्, पाठः. ५, सममा! क. पाठः. ६, श्या ५, ननच्छेद् इयथः । ते" ग, पाठः, 



१५७ विषरणोपेते होरा 
पिण्डीकृतेशतुरशत्याचुक्त ागैरिल्य्थः । तेषु पिण्डीङृतेषु अक्षर- 
सङ्कथया सोन्दयोमिति मवति, स भागहारः । दश्ाभिषस्य दशाम्द- 
पिष्डमपहतणां यथाक्रमृकतरक्षरसङ्खयया बेदरविहारिमियपुत्रसङ्भयैः सैः 
खेरशेयेणयित्वा तदेकयेन अक्षरसह््थया सौन्दर्येण विभजेत् । रग्पं 
खखदज्ञाग्रभेदा भवन्ति ॥ ४॥ | 

भथ दशान्तदंराकालशेषायुकःवा तत्र वक्तव्यानां छभाद्चभानां फलानां पुष्टबभ्य- 
लमुतावनाधाय दशानामन्वथीन् संक्ञाविशीन् (वैतारीये ? ओपच्छन्दसिके)नार -- 

सम्यग्बलिनः स्वतुङ्गमागे | 
सम्प्रणां बलवर्जितस्य रिता । 

नीचांशगतस्य राद्रभागे 
जेयानिष्टफला द्रा प्रसूतौ ॥ ५ ॥ 

इति । सम्यग्बहिनः दज्ञा सम्पूण इत्यन्वयः । स्थानदिक्का- 
छचेशबलतदितस दशा सम्पूौसं् स्यात् । खतुङ्गमागे दशापि सम्पूण । निनपरमोरबीरस्थितस्य दशापि सम्पू । लङ्गमलस्य स्थानवठान्तमावेऽपि गोबलवदन्यायेन पृथ्पादानात् फलदानं 

म भति वैशिष्ट्यं भदितम् । अथादेव किञिन्नयुनन रस्य उच 

भ्वी श | 4 ¬ ~. == ७ 2 ष %{ . 1; 1१५. {, ९ ` वि~ ~ क~ 
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अष्टमोऽध्यायः । १५ १ 

स्ोच्चराशिगतस्याथ किञ्चिद्धख्युतस्य च। 
पूणां नाम दज्ञा ज्ञेया धनृद्धिकरी श्भा ॥ 
संवैषेेरपेतस्य नीचराशिगतस्य च । 
रिक्तानाप दश्च ज्ञेया धननाश्चस्य कारिणी ॥ 
यः स्यात् परमनीचस्थस्तथाचारिनवांशके । 
तस्यानिष्टफला नाम दशानथेवि्धिनी ॥" 

इति ॥ ५॥ 
पनरपि संज्ञाविशेषानिन्द्रवजयाह - 

न्रष्टस्य तुङ्ादवरोहिसंसा 
मध्या मवेत् सा सुहदुचभादो | 

अरोहिणी निन्नपरिच्युतस्य 
नीचारि भांशेष्वधमा सवेत सा॥ ६॥ 

इति । तु्गाद् ष्टस्य दश्चा अवरोदिसंज्ञां स्यादित्यन्वयः । 
परमोस्चाद् भ्रष्टस्य दश्चा अवरोहिणीत्यथेः। सा ख॒हृद्स्चभसि मध्या 
भवेत् । सा तुङ्गशरष्टस्य दज्चा सुददुस्वमांशे सुहृदे सुदृदंशे उचा 
च स्थितस्य मध्या मध्यसंज्ञा । निञ्नपरिच्युतस्य दशा आरोहिणी, 
 परमनीचमष्टस्य दशा आरोहिणीसंज्ञा मवति । सा नीचारिभि- 
प्वधमा मवेत् । नीचारिभशिषु नीचे अरिभे अर्थे च स्थितख 
अधमसंज्ञा भवति ॥ & ॥. 

पुनरपि संज्ञाविकेषानुपजातिकयाह -- 

नीचारिमांहो समवस्थितस्य 
चास्ते गृहे मिञ्षत्छा प्रङ्दि | 

संक्षाचुरूपाणि फलानि चेषां 
दशासु वक््यामि यथोपयोगम् ॥ ७ ॥ 

इति । शस्ते गृहे नीचारिभाशे समयस्थितस्य दशा मिश्रफला 
भदिष्टा इल्यन्वयः । शस्ते भूरत्रिकोणे खक्षत्रे वा इत्यः । तत्र 

४. श्वा भवतीलः, २. ^ति॥६॥' नी' ख. ग. पाठः, ३, प्ते स्वमूः क. 
ग्रु, पीडः | । | ४ । | 



१५२ विवरणोपेते होराशास 

नीचांरो वा शथुक्षत्रंशे बा अवस्थितस्य प्रहस्य दला मिश्रफरासंज्ञ प्रदिष्टा इति । फलानि च सं्ाचुरूपाणि। आसां दशानां फलानि च सञ्गाया अलुरूपाणि । सम्पूरणायां दशायाम् आरोग्यथनयोः समृद्धिः! पृणोयामारोग्यधनयोः सद्धावः। रिक्तायामारोग्यधनयोरभावः, रोग- 
दारियबाहृल्यमिति यावत्। अनिष्टफलायां देहविषये वा धनविषये वा कष्टफलमायतव, नाल्यन्तामाव इदर्थः । अवरोहिण्याभारोग्यधनयोः 
कमावरोहणम् । मध्याय(मवरोहणेऽपि किमिदृब्दधिः । आरोहिण्या- मारोग्यषनयोः कमोतकर्षः । अधमायाम् उत्करे किञिदपकषः । मि भरफकायां त्वारोग्यधनसमृद्धयोर्व्याधिनर्भन्ययो देशकारवरान्मि- भतम् । एवं दशान्तदंशानां सज्ाविदोषान् निर्य तत्फछानि च सं- शायुरूपराब्देन सामान्यतो निदि्ानि । विशेषतश्ेषां ग्रहाणां दशा यथोपयोगं यथानुमवं वक्ष्यामि, “सोया स्वपि'त्यादिभिव्ष्यमाणशलो- कैरिति शेषः । वक्तन्यस्य निर्देशं चिना वक्ष्यामीति यथोक्तदश्ञाफलनिरदेशस्य पुरतो बहु चिन्तनीयमस्तीति द्योत्यते ॥७॥ 

तपर रम(ता १ गतं विरशेषनिरूप वैतारीयेन!ह - 
उभयेऽधममष्यपूजिता 

देक्ाणेथरभेषु चोत्कमात्। 
अश्चुभेष्टसमा स्थिरे कमा- 

द्वोराथाः परिकल्पिता दशा ॥ ८ ॥ इति । रम्रस्वामिदशातुल्यफरुत्वेऽप्ययं विशेष; - होरायाः परिकर्ता दशा उभये दरकाणैः कमदेधममध्यपूजिता भवति इत्य- यः । उभयराशो लग्नगते तत्मथमद्रेकाणे सति लग्नदशा अधमा, मभ्यद्रेकाणे मर्या, अन्त्यदरेकाणे पूरिता भवति । तथा चरभेषु उत्कर ब अभममध्यपूनिता अन्त्यदरकाणे अधमा मध्यद्रेकाणे मध्या आ- ° तमा च भवतीत्यथेः । तथा स्थिरे कमादश्युभेष्टसमा भवति । स्थिरराशावादिदेककाणे अयमा मध्यदरेशूकाणे इष्टा उत्तमा अन्त्यदरेक्ाणे समा मध्या भवतीत्यथः ॥ ८ 
न्व 

4 ^ ` ~ 
१. ता" क. परारुः, ` २, माह --' ख..ग. पाठः, | ९. व्यमा अ' ग, पाडः, 



अष्टमोऽध्यायः । १५३ 

अथ निसर्गदराक्रमं लम्नदशास्थानं च रादूरधिकीडितेनाह -- 

एकं दे नव विंद्ातिधरतिकृती पश्वाशदेषां कमा- 
नद्रारेन्दुजद्युकजीवदिनकरहैवाक रीणां सभाः | 

सवे स्वे पुष्टफला निसगसमये पक्तिरद्ायाः कमा- 
दन्त्ये खग्नद्करा छुःमेति यवना नेच्छ न्ति केचित्तथा 

इति । चन्द्ररन्दुनशुक्रनीवदिनषटेदैवाकरीणां कमात् समा ए- 
तावत्यः । चन््रस्येकं, कमादि तयु्तया चन्द्रस्य थथममेका समेत्य; । 
तत आरस्य दवे समे । ततो बुधस्य नव समाः । अतोऽवगम्यते एते 
त्रयोऽपि स्तनन्धयादिवाविरेषा - इति । ततो द्वादसमाभ्यः परं छस्य विंशतिसमा निसगेदशा । शुक्रो युवेति च द्रष्टव्यम् । ततः 
परं घरति; अष्टदश्च समा युरोनिसगदशा। गुरुः भट इति च चोत्यते । 
ततः परं कृतिः विंशतिसम। खेनिसगैदशा । रविषठदध इति च च्य 
ज्यते । ततः सप्तेः परं पश्वाश्न्मन्दस्य निसर्गदशा । मन्दो बुद्धतमं 
इति चानुसन्धरयम् । एतेषु निस्मदश्चाधिपेषु ग्रदेषु वरवत्घपचयस्थि- 
तेषु तदासु शोभनानि भवन्ति अन्यथा अ्ोभनानि। एतच्च सर्वथा 
चिन्त्यम् । स्वे स्वे निसगेसमये दशाया; कमात् पक्तिः पृष्टफला भ- 
ति । एवभुक्तं निसगेदश्षासमये दकायाः ग्रहाणां सप्तमाध्यायोक्त- 
प्रकारेणोत्पादितायाः पक्तिः पाकः तुरयकालीना यदि भवति, तदा 
ृष्टफरा भवति । ग्रहाणामायुदौयोक्तदशा अन्तदशा वा स्ते स्वे यथो- 
क्तनिसगेसमये सम्भवति चेत्, सा सम्पूर्णफला स्यादित्य: । अत्र 
केचिद् वदन्ति -- यथापूैविधिना ज्ञाता शुभा सती शुभमत्यर्थं भय- 
च्छति; अञ्युभा सत्यश्चुमपत्यथेमिति । एतच्चायुक्तम् । यस्माद् यव- 
नेश्वरः श्रेष्ठा दज्चा स्वे वयसि प्रहस्ये”ति । यवना अन्त्ये लग्रदश्चा 
छुभेति बदन्ति । निसगेदश।या विंशत्यधिकशतप्रभाणाया अन्त्ये ` 
परस्ताञ्जीवनकारे रप्रदशेति वदान्त । सा शुभेति च बदन्ति। 
ह्यानामपि द्रात्रिसदायुः। परमायुषि त्रेारिफेन निसर्गदशायां कल्पि 

१, न्वाह् --' ख. ग. पाऽः. २. १ क, पाडः. ३. "यम् । स्वे", क नयैः । 

यव", ५. व्यादीनाः क. ग. पाठः. 

| 4 



१५४ बिवरणोपेते होराशाखे 

तायां धरंसाज्जीवनं दृश्यते चेत्, तत्कारे टद शेति यवनमतम्। के- 

चित् तथा नेच्छन्ति । र्स्य बलाधिक्ये तदशायाः पाथम्यनिर्देशात् । 
सवे खे पृष्टफटेत्युक्तानिसगदशवैपरीत्ये दशाफटानां केषाञ्चिद् वैक- 
स्यमपि सम्भवतीति द्योत्यते ॥ ९ ॥ | 

ददारम्भकाखरारिवशाच फरानां विरोषो मवतीतिं शादूखविक्रीडितेनाह - 

पाकस्वामिनि लग्नगे सुष्टदि वा वर्गेऽस्य सौम्येऽपि वां 
प्रारञ्धा श्रुमदा दशा चरिद्दयाषड्लामेषु वा पाकपे। 

भिच्रोच्योपचयधिकोणमदगः पाकेन्वरस्य स्थित- 
अन्दर; सत्फट बोधनानि कुर्ते पापानि चातोऽन्यथा ॥ 

इति । पाकस्वामिनि ठश्षगे अस्य सुहृदि छभ्रगते अस्य वमी 
लग्नगते अपि वा सोम्ये लश्रगते भारब्ा दशा श्चभदा भवतीत्यन्वयः । 
पाकस्वामिनीति दशापाकपतो अन्तदंशापाकपतौ बा । सुहृदि पाक- 
पतेत । व षडवगोणामेकतमे । सौम्ये शुभग्रहे । ठयगे दशारम्भ- 
कालटग्रसिते सति । (प्रारब्धा) दश्चा भरुदश्ा वान्तरदजञा वा । जुभदा 
निरन्तरशुभपदा भवतीत्यथेः । अथवा पाकपे त्रिदशषदलाभेषु स्थिते 
सति प्रारब्धा दक्ञा शुभद्। इत्यन्वयः । पाकाधिपे दशाप्रारम्भल- 
रस्य उपचयस्थिते सति आंरब्धापि दशा शुभदा । अथौदुक्तविपथये- 
ऽदयुर्भदा च भवतीति द्रष्टव्यम् । अत्र भसक्तयं शुमाषमदानख काठ- 
विरोषं च दशचान्तदेशयोवेतेमानकाले पाकाधिपस्योपचयापचयादिरा- 
रिविरेषचारिणा चन्द्रेण दरयति -- मितरेलयादि । पाकेश्वरस्य मि्रो- 
चपचयत्रिकोणमद्गधन्दरः सत्फलबोधनानि इर्ते इत्यन्वयः। पाके- 
शरः दशापतिः, तस मित्रराशौ उच्वरादौ उपचयरारिषु च पृञ्चम- 
नवमयोः सप्तमे च स्थितश््रः सत्फङानि शुभफलानि बोधयती- 
त्यथः ।, अतोऽन्यथा पापानि च बोधयति । अतोऽन्यथा पकेश्वरस्य 
शदुराशो नीचराञौ उपचयत्रिकोणमदान्यराशिषु स्थितशन्द्रोऽशुभ- 
फलानि बोषयतीत्यथेः॥ १०॥ =. 
3 म व्व्-्ज नवम र व्दनन र क्न््-- --ख.ग. पाठः २. ष्यतेअः, ३. दिवा पावा द्र “गते द्" क. ग. पादः. ५. श्राःग, पाठः. ६. भाच, ख, पाठः ७. स्त्रद्- 

साञु" ग. पाठः. ८, शस्य पाकमते; मि" क. ग. पाठः. ९, व्यैः ॥ १० ॥' ग, पाठः १०. श्लो द' क, पाठ. 
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8 अभा्चभावुभवकालस्य चन्द्रचारेण निददेस्यतवेन दशारम्भे चन्द्रस्थितिरपि निरूपणी- ,. येति शादृखविकीडितेनाह- । | प्रारब्धा हिमगौ दरा स्वगृहभे सोरूयाथमानावेह्यं कोजे दूषयति खिथं बुधग्रहे विदासुहदित्तदा । दगोरण्यपथाल्या करषिकरी सिंहे सितरक्ष॑ऽ्दा 
कुखीदा सृगकुम्भयोयेसगरहे मानाथंसौर्यावहा ॥ ११॥ 

इति । हिमगौ स्वगृहे पारन्धरा दश्च सौख्यार्थमानावहा भ- वति इत्यन्वयः । चन्द्र स्वकषे्रगते भरारन्धा दशा ग्रहाणां छग्नस्य च दशा अन्तदंश्ञा वा सौख्यमर्थं मानं चावहति । यस्य कस्य च ग्रहस्य दशा छभदाप्यश्भदापि चन्द्रे ककैटकस्ये भारन्धा दशा शुभदेवाव- मोध्यते पुरूषेणेत्यथः । कौजे स्ियं दूषयति । चन्द्रे कुनर।चिस्थिते भारग्धा दशा स्ीदोषादनथमावहतीत्य्थैः । बुधगृे विचयाघुहरित्तवा 
चन्द्रे बुधग्हस्थे पारन्धा दशा विद्यां सद्दो वित्तं च ददाति । सिह दुगोरण्यपथाख्या दुर्गम् अरण्यं पन्थाश्च दुगारण्यपथाः, ते आख्यो यस्यां दशायां सा दुगारण्यपथाल्या, कृषिकरी अथात् प्वतारण्यादिषु कृषिं करोति । सिंहस्थिते चन्द्रे पारन्ध। दका दुगारण्यपथेषु स्थिति कृषिं करोतीत्यथः । सितक्षेऽन्नदा । शुक्ररशिस्पे चन्द्रे प्रारब्धा दका अन्नं ददाति गृष्टाशन ददाति । स॒गङ्कम्भयोः डुस्ीदा । मकरङम्भयोः स्थिते चन्द्रे भारब्धा दक्चा कुलीदा, इत्सितस्रीपदेत्यर्थः | गुश्ग्रहे मानायसौरूयावृहा । गुरुकष्रस्थे चन्द्रे भारव्धा दशा अभिमानमर्थ ` सौख्यं चाबहतीत्यथेः ॥ ११॥ `: 

अथकेदशाफङं शादलविक्रीडिनिनाह -- 

सोया स्वं नखदन्तच्मकनककौयाध्वभूपाहधे- | सतेश्णयं वैयेमजसखुयमरनिः ख्यातिः थतापोश्चतिः । . भायोुत्रधनारिदाखहतसुग्भूपोद्धवा व्यापद्- | 
स्त्यागः पापरातिः स्वश्त्यकरृहो हत्करोडपीडामयाः ॥ 
१. व्ाद--स. नप दक ` के.ग. प्राठः, ३.. ध्य द् भ, 

पाडः. ४, "ऊमाह् --' ख, ग. पाडः, 
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हति । सौ यामितानि फलकानि भवन्तीति सम्बन्धः । घछयैसम्ब- 
न्धिनी दश्चा अन्तर्दशा च सोरी, तस्यां नखदन्तचमकनकक्रायाध्व- 

भूपाहवैः स्म् । नखाः व्याघ्रनखाद्यः, दन्ता गजदन्ताद्यः, 
अजिनं, कनकं च एतानि चत्वारि विक्रयद्रव्याणि । एमिविक्रोयमा- 

णैरित्यर्थात् सिध्यति । तथा के्याष्वभूपाहवैश्च । करोथ कूरकमे । अ- 
ध्वशब्देन अध्वेगमनं लक्ष्यते । भूपैः अथात् सेवितः । आहवः युद्ध 
पराक्रम इति यावत् । एभिरष्टाभनिंमित्तमूतेः स्वम् अथोजनं भवता- 

त्यथः । तथा तैकं शषिमकारिखं, षैयेम् अध्यवसायादचर्न, शुभा- 
शभमाप्तौ हषेविषादेरनभिभव इत्यथः । अजस््ु्यमरतिः अनवरत- 
एुत्सादेन प्रीतिः, ख्यातिरछोकपसिद्धेः, प्रतापोन्नतिः दृरादेवारीणां 
भयजनकं प्रतापः तस्योनतिः अप्रतिहतस्वम् , एतानि आदित्यद- 
शायां श्भफटानि । कष्टफछान्याह-- भायोपुत्रधनारिशख्हुतथुगभू- 
पोद्धवा व्यापदः । भायोपुत्रधनेभ्योऽन्तरङ्कभ्यो बहिरङ्गेभ्यथारिशख- 
हुतयुरभूपेभ्यश्च उद्धवो यासां तथाविधा व्परापदो वन्ति । तथा 
त्यागः निःसङ्गता, पापरतिः पापेषु रतिः, स्वभृत्यकलष्टः स्वभृत्येः 
# › तथा हृत्कोडपीडामयाः हृदम्रपीडा कोडपीडा जटरामयाश्च 
॥ १२॥ 

अथ चन्धदशाफल शादृावेक्रीडितेनाद - 

` न्दः प्राप्य द्रां फलानि लभते मन्रदिजात्युद्धवा- 
नीश्ुश्षीरविकारवसख्नङसु मकीडातिलान्नश्रमेः । 

शृद्रालस्यश्दुदिजाभररतिः खाीजिन्म मेघाविता 
कीत्थथोंपचयक्षयो च बिसिवैरं स्वपक्ेण च ॥ १३ ॥ 
इति । इन्दोदेर्शोमन्तरदशां वा भाप्ये मन्तरद्विजाल्युद्धबानि फएकानि 
भते । मन्तराद्धवाने बाह्मणोद्धवानि च फलानि प्रयोजनानि धनानि 

रमते। तथा शृषुक्षीरविकारवसह्सुभक्रीडःतिराननश्रमेश्च फराति छ- 
भते । इक्षुवकारा युडादयः क्षीरविकार्रा घृतादयः, वस्नाणि त्वकूफल- 

१, विश्च । करौ; २ नम् । अज, ३. (रमाह ख. ग. पठः. ४. शवां 
चा ऋगा" पाठः, ५. भ्य फलानि मन््रद्धिजष्टुद्धवानि मन्त्रनिमित्तानि. द्विजाति- नेमित्तानि च रभते ! तथा" ख. पाठ भिः इः क हृडात् क्षी", ८, “रद् 
दध्याद्कातु वन्नेभ्यः कुषुमेभ्यः की" क. पाः 
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कृमिरोमभवानि, इसुमानि इङ्कुमचन्दनादीनि, कीडां कीडादयः, 
तिं सखिग्धद्रव्योपरक्षणम् । अन्नम् (ददात?) ओदनादि, 

“भसिक्थेविरहितो मण्डः पेया सिक्यसमन्विता । 
बहुसिक्था विरेपी स्यादोदनो तिगतद्रवः ॥' 

कृतान्नादीनि मोद्कापूपादीनि च गृह्यन्ते । स्वेदजनकः शरीरव्यायापः 
भ्रमः । एतथ धनानि कभत इत्यथैः | निद्रालस्यगदुद्िजामररति्भवति । 
निद्रायामारस्ये भृदुषु मादेवयुक्तेषु जनेषु द्विजामरेषु देवव्राह्मणेषु 
रतिः पीतिः । स्ीजन्म खीपर्तिः । मेधाविता धारणावं, श्धीधार- 
णावती मेधा' इत्यमरः । कीत्येर्थोपचयश्षयौ चं भवतः । कीर्तेरथंस्य 
च उपचयः द्धिः, क्षयथ सम्भवतः । बखिभिर्वैरं बलपद्वि्रहः । स्व- 
पक्षेण च वैरं स्वजनविरोधश भवर्तीत्यथः । एवमेत्रष्टानि च कष्टानि 
च फङान्युक्तानि चन्द्रस्य बखवशेन निर्देष्टन्यानि । १३॥ 

अथ कुजदशाफलं रादूलविक्र डितेनाद-- 

मोमस्यारिविमदेभूपसहजक्षिलयाविकाजेधेनं 
प्रदेषः सुतमिच्रदार सहजेविद्यद्रुदेषिता । 

तष्णाश्धग्ञ्वर भङ्पित्तजनिता रोगाः परस््रीषटता 
प्रीतिः पापरतैरधमनिरतिः पारष्यतैकण्यादि च ॥ १४ ॥ 

इति । मोमस्य दशायाम् अरिषिमदेभुपसहजक्षितयाविकानेधैनं 
भवति । अरिविमदेः श॒तरुजयः, भूपः, सहजा भ्रातरः, क्षितिः क्ष- 
ज्राणि, आचिकम् अविभवं कम्बखादि, अजा मेषाः, एतैर्निमित्तभूते- 
धनस् । डूजस्यानिष्टफलान्याह पादत्रयेण --सुतमित्रदारसहजैः पेषः । 
सुतमित्रकत्रभादृमिः भक्षेण द्वेषः । बिद्रदुगुष्देषिता विदुषो गुरू 
दषं शरीरमस्येति तथा, तस्य भावः विद्रद्गरुदेषिता । तष्णाघुग्ज्वर- 
भङ्गपित्तजनिता रोगाः । तृष्णा पिपासा, असुक् रक्तं, श्वरः प्रसिद्धः, 

१, (डायास्तिलेभ्योऽन्नात् श्रमाच्च एतेभ्यः सकाशात् शयुभदश्ायां इ॒भानि फलानि 
प्राप्रोति । अ्युभदक्यायामङ्भानि । स्वभावं दक्षेयति -- निद्या, २, तिः निरतिः 
आलस्यरतिश्च सदुः क्षमावान् द्विजामररतिः द्विजाः ब्रह्मणाः अमराः देवाः एतेषां रतिः 
भक्तिः, जीजन्म प्राप्रोति । मेधाविता बुद्धिव्रद्धिश्व ! कीः, २. चच ) श्ुभदयायां कारयथ- 

योरुपचयः अक्ुभदक्चायां .कीस्थयोः क्षयः । बखिभिः स्वरेण च वैरं प्राप्रोति ।॥ ५३ ॥१, 
४. 'भोमद्' क. पाठः. र. श्लमाह --' ख. ग. पाठः. ६, (क स. प्राठः. 
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भङ्गः अभिधातः, पित्तं च्, एतेजेनिता रोगाः । पर्जरी्टता, अन्यपली- 

सक्ता, पापैः सह प्रीतिः, जधर्मनिरतिः अधर्मेषु हिंसादिषु तात्पयेम्। 

पारुष्यतेरण्यादि च, पारुष्यं कट्व्यवहारादि तैकण्यं नेघेण्यादि, एता- 
न्थनिष्टफलानि ॥ १२४ ॥ 

अथ यथदाफठं रार्दूखविक्रीडितेनाह -- 

बौध्यां दौत्यसुहदसरदिजघनं विदत्पर्ांसा यराो- 

युक्तिद्रव्यसखवणेवेसरमहीसौ माग्यसौख्या्षयः । 
हास्योपासनको्लं मतिचयो धमेक्रियासिद्धयः 

पारष्थञश्चमवन्यमानसरुजा पीडा च धालुत्रयात् ॥ 

इति । बौध्यां बुधस्य दशञायामन्तदैशायां वा माप्तायामित्यथेः। 
दोल्सुहृदगुरुद्ठिजधनं दौलेन दृतक्म॑णा सुदृदधिः गुरुभिः द्विजेश 
निमित्तूतेथेनं भवति । बिद्रखशंसा विदद्धिः प्रशंसा । यशोयुक्ति- 

द्रन्यसुबणेवेसरमहीसोभाग्यसौख्याप्तयः अधिशब्दः पत्येकमभिसम्ब- 

ध्यते । य्चसः कीर्तेः (अपिः?) युक्तिदरन्यस्य यमलद्रन्यस्य पेटकादेः, सु- 

वर्णस्य, वेसरस्याश्वस्य, मद्याः कषेत्रस्य, सौभाग्यस्य सकरवल्वभत्वस्य, 
सौख्यस्य च विषयानुभवजनितस्याप्रयः प्राप्यो भवन्ति । हास्योपा- 
सनकोशरम्। शाखं प्रहसनव्यवहारः, उपासनं सेवा, तयोः कोरम् । 
मतिचयः शास्रोपस्छृतवुद्धिव्धनम् 1 धर्मक्रियाधिद्धयः धमेकमांणि त- 
त्फरसिद्धयश्च भवन्ति । चतुथैपदेनानिष्टफलानि । पारष्यश्रमबन्धमा- 
नसरुजा । पारष्येण वाग्दोषादिना श्रमेण मारबहनादिजनितेन बन्धेन 
पारतन्त्येण च जनिता मानसरुजा मनस्तापः । धतुत्रयौत् पीडा च । 
धातुत्रयाद् वातपित्तकफैः पीडा च सन्निपातरोगा्च भवन्तीत्यभैः । 
मिशदश्चायाघमयमपि द्रष्टव्यम् ॥ १५॥ । | 

अथ जीवदशाफरं शादूल्विक्रीडितेनाह --. ` ` . - : 

जेव्यां मानरुणोदथो मतिचथः कान्तिः घतापोन्नति- 
 मीहात्म्योयममन्धनीतिदधपतिस्वध्याययन्ञेधेनम् । 

हेमाश्वात्मजक्कञ्जराम्बरचयः धीतिश्च सदृभरामिपेः 
ख्मोदागन्ननैपुणं ्वणर्ग् वेरं विधमाभितेः ॥ १६॥ 
१. परः स ॥ २. नतिः, पापकरिति पायोपकर्मिभिरि्य्थः । अ" ख. पाठः, | 

३. ४. लमाद-' ल.ग. पाठः, । ४. 



अष्टमोऽध्यायः । १५९ 

इति । नेव्यां जीवस्य दश्चायामन्तर्दशायां वा । सानगुणोदयः 
मानस्याभिमानस्य गुणानामषष्यगुणानामभिगम्ययुणानां च उदय 
उत्कषेः । मतिचयः मतिः शाखरोपस्कृता बुद्धिः, तस्याशयः वद्धिः । 
कान्तिः कमनीयता । भतापो्नतिः भरतापस्य वृद्धिः । माहात्म्यो्यम- 
मन््रनीतिचरपतिस्वाध्यायय्गेधन भवेति । माहात्म्यं महानुभावता, 
उद्यमो व्यवसायः, मन्वा; शैववेष्णवा्यागमपरसिद्धाः, नीतिः कोर- 
ल्यकामन्दकोयादिशाज्ञोत्पादिता, शपतिः राजा, स्वाध्यायः वेदादिः 
विद्याभ्यासः, यज्ञा अभिष्टोमादयः, शतेषेने मवति । हेमाश्वातज- 
इुञ्जराम्बरचयः । हेम्नः सुवणेस्य अश्वस्य आत्मजख पुत्रस्य ुञ्जरख 
अम्बरस्य वस््रख च, एतेषां चयः सल्चयो भवति । सद्भूमिपेः 
भीतिश्च । पूं राजनिमित्तं धनयुक्तम् । इदानीं सद्भूमिपैः प्रीतिः स- 
दिभूमिपाङेः संमानेनानन्द उच्यते । ख्मोहागमनेषुणं सक्ष्माणां 
दुरबगमानाम् उद्देषु आगमेषु (च) नेपुणं भवति । शेषेणानिष्टफलम्। 
श्रवणसक् कणरोगः । विधमोभितेरवैरं विरुद्रधमांभितेर्विप्रतिपत्तिशच 
भवति ॥ १६॥ 

अथ शुक्रदशाफरं रादुलविक्री ितेनाह -- 

दकया गीतरतिप्रमोदखरमि दरव्यान्नपानाम्बर- 
खीरन्नयुतिमन्मथोपकरणक्तानेष्टमिच्रागमाः। 

कोद्ाल्यं कयविक्रये कृषिनिधिषासिधेनस्यागमो 
धन्यव्याधनिषादघमरहितेकैरं शचः स्नेहतः ॥ १७॥ 
इति । श्रदशायां गीतरतिः गीते गान्धवेवेदगप्रयोगे रतिः 

प्रीति; ! आममब्दः प्रयकर्मभिसम्बध्यते । सोक्रयां गीतरतिग्रमोद- 

स्यागमो भवति । गीतं च रतिश्च गीतरती । गीतशब्देन नृत्तवादित्र- 
योरष्युपरक्षणम् । गीतं गान्धरववेदप्रयोग इत्यथः । रतिः सीपुरुष- 
शम्प्रयोगः बात्स्यायनादिशासप्रसिद्ध चतुष्बष्टिकलात्सकः । ताभ्यां 
प्रमोदः गीतरतिप्रमोदः । सुरमिद्रव्याणां कपूरकस्तूरिकादीनाम् , अन्न- 
प योच्लपं जवी तस्यां दयाः, २. दैठमिरधनं शरा्नोति । दमाः पाडः 
३. "लमा --, ख, ग. पाठः. ४. वुन्दोर्वाशनि' ग. पाठः, ५. निता 
६. रस्येयं शोक्री, तस्यां द्' क. पाठः, ५ 



१६० विवरणेपेते दोरा्ासे 

पानयोः रसनेन्दरिाख्रा्ययोः, अम्बरस्य बख्रस्य च, याः करत्रस्य 

च, रतानां स्वजातिशरेषठानां, दृतेः कान्तेः, मन्मथोपकरणानां शयनो- 

पथानताम्बूलादीनां च, ज्ञानस्य काव्यनाटकादिज्ञानस्य, इष्टस्य भि- 
त्रस्य अभिरपितख बन्धो, एतेषामागमः, सम्प्राद्ठिः । पनःपुन्य 

योतयितुं बहुवचनप्रयोगः । ऋयविक्रये कौश्यं वाणिज्ये निपणता । 
कृषिनिधिप्रापषिः कृषिकर्मणा निधेश्च धनस्यागमः, अथोत् कयविक्र- 
याभ्यां कृषिकमेणा निधिलाभेन च धनागमो भवेद् इत्युक्तं भवति । 
वन्यव्याधनिषादधर्मराहितेवेरेम् । वन्या वनचराः, व्याध। लुन्धकाः, 

निषादा हीनजातयः, धर्मरहिताः पाषण्डादयः, एतरवरं भवति । स्नेह- 
निमिषा; शोका जायन्ते ¦ मिश्ायाघ्भयमपि भवति ॥ १७॥ 

म, व 

अथ मन्ददशाफलं शादूलविकीडितेनाद -- 

सौरीं प्राप्य खरोष्पक्षिमहिषीवद्धाङन्वाप्तथः 
ञ्रणी्रामपुराधिकारजनिता प्रजा कुधान्यागप्रः। 

ऋछेष्मेष्यीनिलकोपमोहमटिनव्यापत्तितन्द्रीख्मा 
भृत्यापदयकलच्नरमत्सेनमपि पाोति च व्यद्धलाम्॥ १८ ॥ 

इति। सौरी शनैश्वरसम्बन्धिनीं दशां माप्य सरोषपकषिमदिषीर- 
द्वाङ्नावाप्तयो मवन्ति। खराणाधष्राणां पक्षिणां) महिषीणां रद्श्नीणां 
च प्राप्यो भवन्ति । भ्रणीग्रामपुराधिकारजनिता पूजा । वटूनां समा- 
नजातीयानां सम्पातः श्रेणी । तस्यामधिकारो नियुज्यते प्रमि पुरे बा। 
रेण्यधिकारेण अ्रामाधिकारेण पराधिकारेण च जनिता पूजा । कुषान्या- 
गमः वैरकस्यामाकादीनामागयः, एतमिमित्तथूतैषनमित्य्थः । जनिष्ट 
फलान्याह--छष्मेष्यानिरुकोपमोहमरिनन्या!पततितन्द्रीभमा भषन्ति! 
दछेष्मणा कफेन हेष्येया अक्षमया अनिठेन वातेन कोपेन अस्थानक्षो- 
धेन मोहेन अज्ञानेन मारेनिन इत्सितकभेणा चौयादिना भ्यापिः 
उक्तैः कारणभूतेजेनिता व्यापत्ति । तन्द्री निद्रालस्ययोरन्तरे बते । 
तस्या रक्षण - 

१. (लमाह --' ख. ग- पाठः. २. ररीद्ः ख. पाठः. ध 1] र 'माषयुद्रातिकादीन। 
कु, पाडः, । 

+ जानो जनयक भ ज १५००५ नजन = १, (| 



अष्टमोऽध्यायः । १६१ 

“दये उ्याङलीभावो वाक्चेषेन्दियगोरवम् । 
पनोबुद्धप्रसादथ तन्द्राया रक्षणं षिदुः ॥' 

भमः देहसादः । एते च सम्भवन्ति । शरत्यापत्यकलत्रमत्संनमपि भू- 
त्य्व; अपत्येभ्यैः कततर््येथ मत्यैनं तैरजनं भरामरोति । व्यङ्खतां च 
व्याध्यादिनाङ्गच्छेदं च पराम्रोति ॥ १८ ॥ 

थ दशाफलानां विषयविभागार्थं लमरदश्ा(फख)थं च उपजातिकामाह -- 

दचास शास्ता छ्यमानि कुवे- 
न्त्यनिष्टसंक्ञास्वश्युसानि चव । 

सिश्ास्ु मिश्राणि दशाणूलानि 
होराकलं कग्नपतेः समानम् ॥ १९ ॥ 

इति । शस्तासु दश्चासु श्च मानि कुषैनिति इत्यन्वधंः । सम्पूणो- 
पूणीरोदिणीसंहञास्वेव शुभानि इवैन्ति । अनिष्टङ्ास्वशुभानि इवेन्ति । 
अनिष्टसंज्गासच रिक्तानिष्टफरावरोरिण्यधमासु । मिश्राखु मिश्राणि दश्चा- 
फलानि कवैन्ति। मिश्रासु मध्याभिश्रफलासंज्ञासु । मिश्राणि श्ुभफङानि 
अडुभफलानि च सङ्ीयेमाणानि इवन्तीत्यथः । होराफटं ल्रपतेः 
समानम् । होरां लगन तत्फरं तदश्षाफलं लम्रपतेदं शाफलेन समानम् । 
ठञ्मपतेः रग्राधिपग्रहोक्तफलट्वत् छभमधुभं मिश्र वा । एतदुक्तं 
भवति -- रप्राधिपदशाफल्वत् रम्नदश्चाएरमिति । एवं योगारिष्टा 
उक्ताः | तेषां भङ्गा अमी प्रोक्ताः । तथाच सारावस्यां -- 

१२ 

““प्रेशे बरुवान् खेटः शुभेवा सननिरीधितः * । 
†सौम्यादिमिन्रवगस्थो मृत्युन भवेत् तदा ॥ 
 अन्तदशचाधिनाथस्य विवरस्य दश्चा यदा । 

___ बिनः स्यात् तदा भङ्गी दशारिष्टस्य तद् धवम् ॥ 
१. "एतान् प्राप्रोति । ख' क. पाठः. २.३. नन", ४. "ण भ) ५. कुत्सनं , 

६. शति च! १, ७, (ताम् अङ्गवेकल्य चः, ८. “एवं एक् एथगुक्तानामिष्टफराना- 

मनिष्टफरानां च निदे भ्रति विषय(वि)भागं दशयति -- द ख. पाठः. ९. खु सर्व 

प्रदाः शुभानि फलान्येव कु, १०. यः । श्टोके यानि शुभान्यभिहितोनि तान्येव कु- 

वैन्ति, नेतराणि \ अनिष्टसंञा अशुभान्येव, नेतराणि । मिश्नाखु दशाफलानि मिश्राणि 

कुवन्ति श्भान्यद्यभानि च । एतच प्रतिसूरं म्याख्यातम् । दोरा! 1. ^राफलं लम्रद्- 

शाफलठं कम्पते: समा", १२. न्निः क, पाटः. 

* भ्युनिरीक्षतः' इति, † (सौम्याधिभित्रवभस्थ' इति च मुद्रितसारावर्खछीपाटः. ¦ 

)॥ 



१६२ विवरणोपेते होराशाखे 

युद्धे च विजितो योऽसो खेचरः स श्ुमो यदि । 
दशायां न भवेत् कटं “ स्वोचादिङ्युभसंस्थिते ॥'' 

इत्यादि । ठप्रदश्ञाफलस्य रप्रपतिदशाफलतुल्यत्वे विंरेषः पूवे चरा- 
दिषु द्रक्काणवशेन प्रदरितः । एवं ग्रहणां लश्रस्य च दश्चाफखानि 
संक्षपेणोक्तानि दशासु प्रद्दितानि। अन्तदंशानां पयर् फरधिरशेषा- 
नु्स्या “अधेमपहत्य ददाति तु स्वमि'त्यत्रापहारेऽपि स्वफलप्रदान- 
स्थोक्त्या च अन्तदैशाफलमपि स्वस्वमूरदशाफशरतुस्यमित्युक्तं भवति। 
तथापि मुख्दशचान्तदेश्येराध।र'धेयतव सम्भवान्भुलदश्चाधिपस्य धा- 
तस्वेऽन्तदंशाधिपस्य जीव(ग्रह ? त्वे च सति धतुतो जीवसम्भवो 
वक्तव्यः । विपयैये जीवधातर्वक्तव्यः। एष मूखधातुबौ धातुमूरुं वा मू- 
लजीवो जीवमू्ं वा तेषां कमं वा भोगो वा विनाशो वा भवतीति 
यथालक्षणं विमृश्य वक्तव्यम् ॥ १९॥ 

एतत्पददानायाहद - | 

{सज्ञाध्याये यस्य यद् द्रव्यभुक्तं 
४९ ४४४९ 

कमाजीवे यस्य यच्चोपदिष्टम् । 
भावस्थानारोकयोगोद्वं य॑त् 

९ क 9 

तत्तत् सवं लस्य योज्यं दचाथाम् ॥ २० ॥ 
इति । संज्ञाध्याये यस्य यद् द्रव्यमुक्तं, यस्य ग्रहस्य यद् द्रव्यं 

ताम्रादि, 

“चन्द्रारोरगसोरेषातुरलं किरार्कश्काभ्याम् । 
जीवो जीवबुधाभ्यां मेषाक्निन्यादि धा(त्वपणस्रा) घाः ॥ 

इत्या्यन्यशासषु विस्तरेणोक्तं च अत्र यस्य यद् द्रव्यमित्यनेन रिव- 
क्षितम् । तरसे तस्य दायां योज्यं योजनीयम् । तथा कमौजीवे च 
यस्य यदुपदिष् कर्मेति शेषः । भावस्थानाटोकयोगोद्धवं च भापै्च- 
मदिभिः स्थानेमेषादिभिरारोकेन चथा योगेन भरहयोगेन उद्भू- 
तानि च एलानि तत्तत् सवे तस्य दश्ञायां योज्यमिति सम्बन्धः। तथा 

१. खः ख. पारः, २. प्दि। अथ दशाचिन्ते निशं द्यति -- सं" क 
पारः, ३. चत' ख. पाठः. | 

* श्वोच्रादिषु च संस्थितः" इति सुद्वितसारावजी पाठः. { क. प्रि अस्य छ- क्य समनन्तरछोङानां चाभ्यायपरिसमाप्तिपथन्तं व्याल्यानं सर्वं मिन्रपस्थानं दस्यते } 



अष्टमोऽध्यायः । १६३ 
भावोद्धवं “श्रः स्तन्धो विकछनयनः' इत्येवमादि च, तथा स्थानो- 
द्व “ङकरुसमङखमुस्यः' इत्येवमादि “प्रथितश्तुरोऽटन' इत्यादि च, 
य(चचा)लोकोद्धवं फं “चन्द्रे भूपबुधावि"त्यादि, तथा योगोद्धवानि 
'(एकस्यथतुरादिभिः” इत्यादिवक्ष्यमाणानि च दश्लासु योजनीयानी - 
त्यथः । योगकरेग्रहाणां बहुत्वे तेषां मध्ये यो वख्वान् तस्य दश्चायां 
योज्यमिति भाबः । नाभस्योगास्तु सकख्दक्लास्वपि फङम्रदाः ¦ 
वक्ष्यति च -- “इति निगदिता योगाः सां फठरिह नाभसा नियत- 
फ़लदाधिन्त्याशवैते समस्तदशास्वपी"ति ॥ २० ॥ 

देशाकालेपभोग्धानां कर्मेभोगाधेनाशविषयाणां वस्तुविरेषाणां १ ञ्चभौतिकानाम् 
इय्तानिणैयाय प्रदाण स्वस्वभूतयुणन्यञ्जकत्वं ददौयति -- 

रायां महाभूतक्कतां च सर्वे- 
ऽभिन्यन्जयर्ति स्वद्द्ामवाप्य। 

कम्यवर्निवाय्वम्बरजान् गुणां 
नासास्यटकत्वक्दवणालुमेयान् ॥ २१ ॥ 

इति । सर्वे ग्रहाः स्वदकामवाप्यं स्वां महाभूतदृतां छायां च 
अभिव्पन्जयलन्ति इत्यन्वयः । स्वापिति “क्िखिभूखपयोमरुदणानां 
बल्थिन। भूमितादयः इति दुक्तं ज आश्रयं बुधः पार्थिवि। गु- 
स्नामसीं अगुराप्यां शनिवंयवी च छायां सखद शकारे पुरुषस्य अभि- 
व्यञ्जयन्ति आभिञुखेन यथावद् व्यञजयम्ति । अत्र स्व॑शब्दादादि- 
ल्यचन्दरवपि गृह्येते । नु तयोभेहाभूताभिपतिषवं नोक्तम् । नेष दोषः । 
आदित्यचन्द्रौ बद्ययम्ब्वात्मको भसिद्धावेव । अतस्ताचपि बह्वयम्भसो- 
रधिपदी, न केवरं भे।मसितावेव । ततशवात्रेयीं छायां रविङ्कजावभि- 

व्यन्नयतः । छायाभिति । छाया कान्तिविेषः । “वणेमाक्रामति- 
च्छाया रत्युक्तरश्षणा छायात्र ग्रह्यते । तथाचोक्तं वाहटेन- 

'“खादीनां पश्च पञ्चानां छाया तरिविधरक्षणाः । 

नाभसी निखा गोला सज्ञेहा सप्रभेव च ॥ 

वातजा रुचिरा श्यामा भस्मरून्ना हतप्रभा । 

विश्ुद्धरक्ता स्व्रेयी दीपाभा दशेनमिया ॥ 
१. श्ये", २. "अथ शरीरच्छायादशेनेन प्रददश्ान्नाना्थमिन्वज्नामाह -- छा, 

३. भ्यं म' क. पाटः, | 
"शर 



१६५ विवरणोपेते दोरा 

शद्धवेडययिमला सुरिनग्धा तोयजा छभा । 

स्थिरा स्निग्धा घन्यामा शुद्धा श्वेता च पार्थिवी ॥" 

इति । छयालक्षणम् आचार्थणापि स॑ंदितायाशरक्तं - 

(“छाया जुमा्चुभफलानि निवेदयन्ती 

लक्ष्या मचुष्यपद्चुपक्षिषु रक्षणज्ञः । 

तेजोगुणान् बहिरपि प्रतिभासयन्ती 

दीपप्रभा स्फटिकरत्नघटस्थितेव 

सिग्धदिनत्वङनखयेमकेरच्छाया सुगन्धाथ महीसमुत्था । 

तष्ट्यथलामाभ्युदयान् करोति धमस्य चाहन्यहनि प्रवद्धिम् ॥ 

स्निग्धा सिता सहरिता नयनाभिरामा 

सोभाग्यमाईवसुखाभ्युदयान् करोति । 
सवीथसिद्धिजननी जननीव चाप्या 

छाया शुभा तनुभृतां फरमादधाति ॥ 

चण्डा धृष्टा पद्महेमाग्निवणो युक्ता तेजोविक्रमैः सपतापिः । 

आग्तेयी च पाणिनां स्याज्जयाय शिप्र सिद्धि बाञ्छिताथेस्य धत्ते ॥ 

मलिनपरूषङष्णा पापगन्धानिरोत्था 

जनयति वधबन्धव्याध्यनथौथेनाशषान् । 

स्फटिकसद्श्रूपा भाग्ययुक्ताप्युदारा 

| निधिरिव गगनोत्था ¡श्रेयसे स्वच्छवणो ॥ 

ृस्वव्निवाय्वम्बरजान् गुणान् गन्धरसरूपस्परेशग्द लक्षणां यथा- 

ऋमं नासास्यद्कत्वर्द्बणानुमेयान् अभिव्यञ्जयन्ति । अत्रास्य 

शब्देन जिहेन्द्रियं विवक्ष्यते । बुधस्य दशायां बरदूबुधरारिगत- 

स्यान्यस्य दशायां बा बर्वद्बुधयुक्तेक्षितस्य दशायां वा नासानुमय- 

द्रव्यरभ्धिः । तथां शक्रस्य दशायां जिद्वानुमेयशणानां सम्भवो नि- 

द्यः । इत्यादि द्रव्यम् । यस्य जातकमगणितं, तख शरीरच्छायां 

दधवा वतेमानग्रहदशा ज्ञातव्येत्येतदाह -- यदा खयं सुगन्धः पुरुषो 

भवति सक्चन्दना्दुरेपनसुरमिद्रव्य्ांध, तदा तस्य पाथिवी बुध- 

छता छाया हेया । यदा मघुराम्लादिभृष्टरसभोजी, तदा तस्य चन्द्र । 
` * किंशादछाया" इति; 5 शृष्था' इति; { श्रेयसां" इति च सुद्धितसं्ितापाटः । 



क्रकृताप्या जेया छाया । यदा च रूपवान् द्शनीयो मवति त- 
दादित्याङ्गारकयोरन्यतरषृताप्नेयी छाया ज्ञेया । यदा स्पने मृदु 
भेवति स्रीस्तनस्पेशनाच्यभिरतथ, तद। शनेश्रषरेता वायवी छायां ¦ 
यदा च चचन पुरुषस्य कणेसुखकरं भवति स्वयं गीतवादितश्रो्रसुख- 
काव्यकथाय्याख्यानाद्यमभिरतथ, तदा तस्य जीवकृता नाभसी छाया 
येति । एवं सर्वे ग्रहाः स्वां स्वां दशां श्युभामश्चभां वावाप्य छायां 
स्वखामिकपृथिव्यम्न्वादिमहाभूतसमस्थां घाणरसनाद्यवगतगन्धरसा - 
द्रनुमयां यथोक्तलक्षणां पुरषेऽथिग्यञ्जयन्ति । तया तद्प्रहदश्रा 
बते इत्यवगन्तञ्यम् ॥ २१ ॥ 

दशाकाले फरुभोक्तुः पुरषस्यावस्थां ददीयति -- 

इुमफरूद्द्दायां तारगेवान्तरात्मा 
बह जनयति पुंसां सोख्यमथोगमं च । 

कथितफलविषाकैस्तकेयेद वतेभानां 
परिणमति फरोक्तः स्वभ्रचिन्तास्ववी्ंः | २२॥ 

इति । शुभफल्ददन्ञायां पंसामन्तरात्मा तादृगेवेल्यन्वयः । श्ुभ- 
फटबदस्य ग्रहस्य दशायां तद्रसपुरुषस्यान्तरात्मा तादक्, यसाद्शो 
ग्रहः शुभफलं ददाति तादश । रबिशीतग चेद् राजसदशः, कितिसुत- 
शेन्नेतसदसः, इत्यादि । बह सौर्यमथोगमं च जनयति । तत्सदृशं 
सौख्यं तत्सद्शमथोगमं च बहु भूरि जनयति । पौरषषत्यादयती 
त्यथः । अथीदेधाञ्भफर्ददश्चायां तदधमेः साद्य दुःख 

 तधुनराग्रमाद्ध धतिः श्मफलविषाकरैः तथा भायोपुत्रनिमित्त- 
व्यापदुद्धवादिमिरनिषटफरविपारकरदेतुभिः ष्ये स्य दश्शां वतेमानां तक- 

येत् धूमवचेन हेत॒नाभिमत्वमिवाञुमानेन तकेयत् करपयेदित्यथः । 

कि धृमाप्रथोरिव दश्चाफरूदश्योनिंयता व्या!धिरिखत्राह -- पररेण- 

मरति फलोक्तिरिति । उक्तानां फएलछानामवदयभावित्वमस्तीति स्वीये 
तन ्-~ 

= ~न त-न 1 

[त ० अ 1 1 १ 

न् नटनर्वक्रगणकं व्येक्षमाणाभ्यासी च ( १) तदा सूर्यभ।मकृताभ्रयौ छाया । 

यख. पाटः २, अथ दशायामन्तरात्मनः स्वरूपं(ला १ मा)लिन्याहः क" पाट 



१६६ विवरणेपेते हारायाखे 

बीयेदाछिभिः ग्रैरूक्तानि फखानि परिणमन्त्येव, अवीर्यः वीरय- 
शुल्येः गरदैरुक्तानि फलानि स्वमेष वा चिन्तासु वा परिणमन्तील्यत्र 
विरषो द्ष्टम्यः । वल्वेद्धिथरैः फलानां साक्षादमुभवः परिणयति । 
बलशूल्येः स्वमेन वा मनोरास्येन वा अनुभवः परिणमतीति निय- 
मात् फलानुभवेन अ्रहदक्षादचुमानं सम्भवदेव ॥ २२ ॥ 

| द फलानामवदयानुभवनीयत्वं नियतं, तर्हि महान् सङ्कटः । मेषलमजातस्य वृष- 
भस्थ कुज लम्राधिपत्वेन धनदृद्धिकरस्वमष्टमाधिपतरेन धनदहानिकरत्वं च युगपत् सम्भवतः 
इत्यादिषु कथं निर्वह इत्यत्राह - 

एकग्रहस्य सददो फल्योविरोषे 
नारं वदेद् यदधिकं परिपच्यते तत् । 

नान्यो यहः सद शामन्यफलं {हिनस्ति 
स्वां स्वां दश्ामुपगताः स्वफलभ्रद्ाः स्युः ॥ २३ ॥ 

इति । एकग्रहस्य सद्दो फलयोविरोधे नादं बदेदित्यन्बयः । 
एकस्य ग्रहस्य केनापि निमित्तेन बृद्धिकरतम् अन्येन निमित्तेन हा- 
निकरत्वं च सम्भवति चेत् , दशो भिरोधः। तत्र तयोः फल्योन घदेद् । तस्य भावस्य दृद्ेहीनेवा नाशम् अद््च॑नं वदेदित्यर्थः । तेन 
हेण तस्य भावस्य दृद्धिवां हानिर्ा न वक्तव्येति यावत् । एवं पर- 
स्परवाधया फलसम्भवाभावे वक्तव्येऽपि विशेषमाह -- यदधिकं तत् 
पापच्यते इति । तयोरेकं प्रति राश्यंशकयोगेक्षणादिभिः कारणेरा- 
धिक्यमसति चेत् तत्फलं परिपच्यते दृस्यते इति याव त् । आधिक्येन 

_ परिगत ऽ फरेऽपि त(रतम्यं वक्तव्यमिति च्योत्यते । एकथरहसन 
ह्याण्डकटाहभित्तिव्यापतत्वनिर्देशेन इत लप्नक्यति ज्ञानासम्भवः । 
फरुकथनाय रघकक्ष्यास्थानमवदय वेदितज्य च । अतस्तन्निधौरणाय 
ठञचस्यान्ते निर्देशः कृत इति वेदितव्यम् । अतो रा्चीनामष्टधा चि 
भागे पादोनचतुर्भागात्मके भथमो भागः शनेरकक्ष्या । द्वितीयः सु- 
रगुरकक्ष्या । तृतीयो भोमकक्ष्या । चतुथः घयेकक्ष्या । पञ्चमः शुक्- 
कश्या । षष्ठो बुधकश्या । सप्तमशवन्द्रकश्ष्या । अष्टमः पादोनचतुभोगा- 
तमको राशिभागो सम्मकक्षये ति सर्वेषु रारिषु द्रष्टव्यम् । एवं द्वाद श्सु 
राशिषु अष्टधा विभक्तेषु षण्णवतिप्रमाणाः कष्या भवन्ति । तत्राकः 



नवमोऽध्यायः । १६७ 

स्वदश्चायामथमेनिरतेषु भीतिं जनयति । शरः स्वदशायामधमेनिरतेषु 
मैरं जनयति इत्यादि स्वस्वदशाकारमोग्यत्ववशात् सष्सग्रहविरोधे- 

ऽपि अदिरेधेन फं वक्तब्धमित्यथेः । एष न्यायः वस्तुनिरदैशप्रकर- 
` णेऽपि । राद्यंशकयोगेक्षणादिभिः वस्तूनां विशेषनिरूपणे स्वरूपवण- 

एणादिषु परस्परविरोधग्राप्तावेवभेव म्याय इति सरच्यते ॥ २२ ॥ 

इति होराविवरणेऽष्टमोऽध्याथः ॥ ` 

अथ नवसोऽध्यायः। 

ट्ढकमोपार्जितस्य दशान्तदशादिविषयस्य ज्युभाद्यभविशेषस्य कारविदेषाशुपदिईये 

दानीमद्ढकर्मनिबस्धनस्य गोचरफटस्वरूपस्य श॒भाडुभविपाकस्य कारुविरेषान् प्रदशयितु- 

मष्टकवर्ममादह--“स्वाद््क' इत्यादिभिः सप्तभिः श्टोकरैः 1 श्नेश्वरसुरयुरभोमाकंशुक्रबुधचन्द्- 

लग्नाष्मकस्याष्टकस्य जननकाले येषु रादु स्थितिः, तेभ्योऽष्टम्योऽप्यारभ्य रारिद्राद शके 

चरतां प्राणा सप्तानां यत्र यत्र राशौ चारकारे हाभभ्रदत्वे भवति, तेषां स्थानानां वभः 

समु्चयोऽषटकवगेदा्देनोच्यते । अर्थादेव चारकालेऽुक्तरारिषु स्थितानामशुभभ्रदलवं चन्त ,. 

भवति । वक्ष्यति च -- “इति निगदितमिष्टे ने्टमन्यदि"ति । तन्न प्रथममादित्यस्या्ट- 

कवे ादृलविक्रीट्तिनाइ - 

स्वादकैः प्रथमायवन्धुनिधनद्याज्ञातपोचूनगो 
वक्रात् स्वादिव तद्वदेव रविजाच्छुक्रात् स्मरान्त्यारिषु, 

जीवाद् धमसखुलायहायुषु दान्यायारिगः हीतमो 

स्तेष्वेवान्त्यत्तपस्सुतेषु च बुधाह्ग्नाल सन" र 
.. "यः । ` ति्येङ्नन्दोरध्वविश्वं ति्गरूपा 

रेखा नव ऊष्वेर५। रखान्नयोदशच च यथा भवन्ति तथा । गिरिगिरिशाषदं चकं, पद- 
शष्देन तियैगृष्वैयो रेखयोः सम्पात उच्यते । पिरयः सप्त गिरिशा एकादश । 
भक्षरसख्यया सङ्कटग्रमाणानि पदानि यस्य॒ तद् गिरिणिरिशषदं चक्रम् एवं कृते 
धष्णवतिकोष्टानि भवन्ति । तदृर्वै चक्रस्योपरितनकोष्टपङ्कथाम् । लभ्राया राशयो 
याः स्युः । मेषादितवनिष्रेधाथं रमाद्या इद्युक्तम् । तेषु केषुचिद् प्रयुक्तेषु ग्रहा 
फलदाः । दिष्टम् इष्टस्य सद शिष्टं स्थानम् दृष्टस्य प्रहस्य भवनम् । अतस्तेषु 
राद्यधिपाः फरदा इयथः । 

भावाभितफटं पूरं भागाधिपषठलं पुनः । 
म हृयुकतेष्र वक्तव्यं रिष्टे भावाधिपाक् फकम् ॥ 

2 



नवमोऽध्यायः । १६९ 

स्वाधिष्ठितराक्षेरारभ्य यथोक्तराशिषु सकीयकक्ष्याचारकाठरे शुभं द- 
दाति, अयुक्तराशिषु स्वकीयकश्ष्याचारकशेऽछ्यभं च ददाति । तथा 
वक्राधिष्ठितराचचेरारमभ्य यथोक्तराश्चिष्वात्मनो वक्रकक्ष्याचारकाले 
शुभं ददाति, अयुक्तराशिष्वश्युभं च ददाति । एवमष्टास्वपि कक्ष्याघ 
तत्तत्कक्ष्याधिपस्थितराश्षेरारम्य यथोक्तराशिषु तत्तत्कक्ष्यायां चरन् 
शुभं ददाति, अयुक्तकक्ष्यास्वह्यभं च ददाति ¦ एवं द्रादश्चसु मासेषु 
षण्णवतिफरानि कक्ष्याचारवश्चाद् निर्देश्यानि । तथा चन्द्राष्टकवर्गेण 

सप्नविशतिनकषत्रात्मके चन्द्रपथंये किञिद्नसपदश्चनाडिकात्मकचन्द्र- 
कक्ष्याचारवक्षात् षण्णवतिफलानि निर्देश्यानि । एवमकंचारवशाचन्द्र- 
चारवश्चाच गोचरफलरानि इशाभ्रीयधिया यथास्वकालं तत्र तत्र ब- 
व्यानि । अत्राष्टकवर्गे कश््याचारफलसुखावबोधाय तत्प्स्तारोऽब- 
गन्तव्यः ! तद्यथा -- 

““तियेगिश्वोष्वेनन्दं गिरिगिरिशपदं न्यस्य चरी तदुर््वे 
रप्राचा राशयः स्युग्रहगणसदहिताः शिष्टमिषटस्य सद्र । 

तस्याधः सोरिुख्यं ग्रहगण्ुदयं चापि कक््यक्रमेण 

प्रस्ताये खस्वचक्रे लिख फरुपदभागाष्टके बिन्दुरेखाः ॥ 
अस्यार्थः -- तियंग्िश्वोध्वेनन्दं चक्र न्यस्य इत्यन्वयः । न्यस्थेति 
म --भकयोन्ैव प्ो विदद, चोन ̂ > भिक = 7 = ० भक 9 [89 केक = कानि । कके = पक) क) जिन् सौ चौ गना ५ ३४५५ सी == १-४५-० ग च---> = ॥ क ॥ भ [00 0 17 7 1 

१, वध्वं चद्रा' ग. पाठः. २. याः ख. ग. पार “ये इनन्दोधष्वेचिश्वं गि 
४, ्सुपरिन्यस्यक, ५. याः, ६. पस, ७. करे सदहितफर्मा, <. 
वधः -- तियैदनन्दोष्वविश्वं गिरिगिरिशपरदं चकं न्यस्य । न्यस्येति ल्यवन्तं वा छोट 
परस्मेपदमभ्यमपुरषेकवचनं चा भवतु 1 ल्यचन्तसे रायो ज्ञेयाः स्युरिखयध्याहार्येण ज्ञेय- 
शब्देन सम्बन्धः । लोरुपक्षे दिष्यं प्रति विधिः । तियेङ्नन्दोध्वविश्वं तियरृरूपा, 
रेखा नव ऊष्यरूपा रेखन्नयोदङ च यथा भवन्ति तथा । गिरिगिरिशपदं चक्रं, पद्- 
शब्देन तिथैगुष्यैयो रेखगोः सम्पात उच्यते । गिरयः सप्त भिरिशा एकादश 1 
सक्षरसस्यया सङ्कटप्रमाणानि पदानि यस्य तद् गिरिगिरिरिपदं चक्रम् एवं कृते 
पण्णवतिकोष्ठानि भवन्ति । तद्वै चक्रस्योपरितनकोष्टपद्क्तथाम् । लमराया राशयो 
हेयाः स्थुः ! मेषादित्वनिषेधार्थं रमाया इत्युक्तम् । तेषु केषुचिद् प्रयुक्तेषु अरहा: 
फलदाः । शिष्टम् इष्टस्य सद्च शिष्टं स्थानम् इष्टस्य प्रहस्य भवनम् । अतस्तेषु 
राद्यधिपाः फलदा इयथः । 

भावा्नितपरं पूर्वं भावाधिपफरं पुनः । 
ग्रहयुक्ते वक्तव्यं दिष्टे भावाधिपास् फलम् \ 
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१७० विवरणोपेते दोराश्चाखे 

निपूीदस्यतेः लोटि मध्यमपुरुयैकवचनं, निधहीत्यथेः। तियंग्वशे तिये- 
ग्विश्वीनाखयोदश्च रेखा उध्यैनन्दा अध उर्व नव रेखा यथा भवन्ति 

तथा चक्रं नियेदहीति शिष्यं प्रति शरोरक्तिः । गिरिगिरिशपदमिति 

चक्रस्य विरेषणम् । गिरयः सप्त । गिरिशा एकादश । पदशब्देन 

तिमूरध्वयो रेखयोः सम्पात उच्यते । गिरिगिरिशसङ्कयानि पदानि 

यस्येति बहुव्रीहिः । सप्रदशाधिकर्तसङ्खयैस्ति्यगृष्यरेखासम्पातेयेक्त- 

मिल्यथैः । (तथाङ्घते चके ?) । तथाकृतस्य. चक्रस्योध्वे तदुर्व । रभ्रा्या 

रायः स्युः । अध उध्वीः टग्रादयो द्वादश राश्चयो भवेयुः । कोट्श 
राद्चयः । ग्रहगणेन सिताः चारखशात् सम्प्ामैः षयादिमिग्रदः 

सहिताः । रिष्टमिष्टस्य सब्म । शिष्टं ग्रहगणरहितमित्यथेः । तदिष्टस्य 

ग्रहस्य सश्र, शेत्रमिति वेदितव्यम् । फलनिरूपणे राश्चीनां ्रह- 
योगे सति ग्रहेण फटँ वक्तव्यं, ग्रहाभावे राश्यधिपेन एरं वक्तव्य- 

मिलय्थः । इति पूर्वार्धेन चक्रविन्यासः प्रदरितः । तत्र चक्रे अध 
~~~ ०" नज 

इति वचनादन्न चक्रे उपरि कोदवादशकं रुप्नकष्येत्युक्त भवति । तस्याधः; सौरि 
ख्यं रानैश्वरादेकं भरहगणं कक्ष्यक्रमेणोरपारि न्यस्य तस्य रुप्रकक्ष्याकोष्टद्रादशकस्याधः 
तप्त कोषटद्रादश्कानि सन्ति । तेषामधस्तने केष सौरं तत उपरितने गुरं तत 
उपरितने भौमं तस्मादकं ततः शक्र ततो बुधं तत उपरितने चन्द्रं च न्यस्ये- 
यर्थः 1 एवं त्वाष्टकव्गोदितसदहितफल्मागा्टके जिन्दुरेखाः प्रस्तायौ शइयन्वयः 1 
= दहितफर्मागा्टके सत्फलान्युक्तस्थानानि अहितफलानि अदुक्तस्थानानि एवंरूपा 
णामुक्ाजुक्तानां भागानामष्टके सस्वचकरे स्वचक्रेण सदिते स्वस्वकक्ष्याचक्रसदटिते । ल- 

मरादिद्वादशरारिषु पादोनचतुभोगात्मका आदिमा अक्षरसंल्यया दुभाद्वम्रमाणा अश्म- 
भागाः सौरिकक्ष्या । तथा द्वितीयाष्टमभागाः सरगुर्कक्ष्या इस्यादि द्र्टग्यम् । अतः 

सस्वचक्रे भागष्टके इत्युक्तम् । बिन्दुरेखाः, यन्न सस्फकं तश्र बिन्दुर्िक्षप्यः । यत्रा- 
` दितफलं तत्र रेखा च निक्षिप्या । अत्र प्रस्तारे अर्कस्य स्वकक्ष्यायां स्वाधिष्टिताद् 

राशेरारभ्य प्रथमायबन्धुनिधनद्रथाज्ञातपोबूनेषु विन्दर्निधातव्यः । तृतीयपश्वमष्ठन्य- 
येषु रेखा निधातन्या । वक्रात् स्वादिवेति । ̀ वक्रकक्ष्यायां. वक्राधिष्ठितरारोरारभ्य 
यथोण्तानुक्तस्थनेषु बिन्दुरेखाः कतैन्याः । एवमन्यास्वपि कक्ष्यासु यथोन्तविन्दुरेल(- 
विन्यासः कतेन्यः एवं प्रस्तारविधिः । एवं सप्तानां अदाणामपि प्रस्तारः कसैम्यः । 
भत्र प्रथक् पृथक् कक्ष्या ग्रहचारेण फठे वक्तव्ये कक्ष्याधिपवशाव् कक्ष्यास्थभह- 
वशाच तत्रस्थषडवगेवशाच्च निरीक्षकमहवशास्च फलविरोषा वक्तव्याः । बखानङू- 

विशेषाद् छद्ापोदपट्भिरनवरतमाराधितन्जिष्टदेधतागुशभिरवधानपौैदैवकतरेवम्टकवरीविधा- 
` नेन सोचरफलानि नियतविषयेदेशान्तवैशाफकैः सह यथोक्तकाखाविरोषेषु निदेटन्यानि 
[यच क. ग, पाडः, | 



नवमोऽध्यायः । ~ १७१ 

उष्वेस्थिता; रगरात् प्रति दादश राशयः करप्याः । पुनरेकत्र रातौ 

तिथक्स्यिताः पादोनभचतुष्कभमाणाः चुभाज्ञादिवाक्येरवगन्तम्या 
अष्टावष्टो कोष्ठाः सम्भवन्ति । अघ्राह -- तत्राधः सोरिघुख्यं ग्रदगण- 
शदयमपि च कक्ष्याक्रमेण प्रस्ताये स्वस्वचक्रे फरुपदभागाष्टके बि- 
न्दुरेखा रिख इत्यन्वयः । सोरियुख्यं ग्रहगणं रनेशवरसुरगरुमोमाक- 

श्॒क्रबुधचन्द्रानित्यथेः । उदयं ठप्ररादिं च । तस्य चक्रस्याधः ठग्- 
राषिस्थेषु अष्टसु केष्ेष्वित्यथेः । कक्ष्याक्रमेण नतु वारक्रमेणेत्यथः । 
कश््याक्रमः खट कालदहोराक्रमः । यथोक्तमायंभटेन - 
 “स्ैते दोरेशाः श्नैधराद्या यथाक्रमं शीघ्राः । 

दीधघक्रमाचतुथो भवन्ति सर्योदयाद् दिनपाः ॥ ” 
इति । तस्मादत्र प्रथमकोष्ठः शनिकक्ष्या इत्यादि । अष्टमकोष्टो खग्र- 

कक्ष्या । एवं फक्ष्याक्रमः सवेराशिषु ज्ञेयः । त(स ९ द्र)शात् प्रस्ता, 
यथोक्तक्रमेण टभ्रादिराशिकोष्ठाष्टकेषु रानेथरादीन् कल्पयिखेत्यथेः । 

फलपद भागाष्टके इति । फएकानां “स्वादकंः' हत्यादिभिरुक्तानां पदे 
स्थानभूते कोष्टाष्ठके । बिन्दुरेखाः बिन्दवो रेखाश्च विन्दुरेखाः ता सिख, 
यथोदिष्टेषु स्थानेषु भिन्दन् णिख, असुक्तस्थानेषु रेखाश्च रिख । 

एवं बिन्दुरेखारेखने कृते चक्रस्थिताः षण्णवतिकाष्टाः पूरिता भ- 
बन्ति । तद्यथा -- स्वादं इत्यस्य प्रस्तारः प्रदश्येते -- भथमाय- 

बन्धुनिधनव्याज्ञातपोचूनग इति । उक्तेषु स्थानेषु अकेकश्ष्यायाम् 

अकक्रान्तराशिमारभ्य बिन्दवः स्थाप्याः । अलुक्तेषु तृतीयपश्चम- 

वष्दरादचेषु चतुर रृष्ेषु रेखाश्च कतेग्याः। वक्रात् स्वादिवेति । वक्र- 

क्यायां यथादरशितायां वक्रस्थितरािमारभ्य उक्तेषु स्थानेषु बि- 

न्दवः अतुक्तेषु रेखाश्च करैव्याः । तद्वदेव रविजादिति । राविजक्षयायां 

तथा रविजस्थितराशिमारम्य उक्तालुक्तस्थानेषु बिन्दुरेखा केख- 

नीयाः । शक्रात् स्मरान्त्यारिषु इति । यथोक्तायां शुक्रकश््यायां शुकर- 

स्थितराक्षिमारभ्य सक्षमच्ययषषठेषु बिन्दवः अयुक्तेषु नवसु रेखाथ नि- 

पातव्याः । जीवादधमसुतायशषुषु इति । जीवस्थितराशिमारम्य यथो- 

मतेषु चतु बिन्दवः अनुक्तेष्व्टासु रेखाश्च ठेख्याः । दशन्यायारिगः 

क्ीवमोरिति । चन्द्राक्ान्तराशिमारभ्य यथोक्तेषु चतुष बिन्दवः अदु- 
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क्तेष्वष्टासु रेखाथ स्थाप्याः । तेष्वेवान्त्यतपस्सुतेषु च बुधादिति । 
बुधस्योक्तेषु सप्तसु स्थानेषु बिन्दुन्यासः, अनुक्तेषु पश्चसु रेखान्या- 
सश्च कतेव्यः । ठभरात् सबन्ध्वन्तयग इति । अत्र द्ादश्चराश्यात्मक- 
पड्क्त्यष्टकयुक्ते चक्रेऽन्त्यायां ठग्नकक्ष्यायां टम्नादारम्य यथोक्तेषु 
पटूसु ऊेषटेषु चिन्दवो निक्षेप्याः, अलुक्तेषु कोषेषु रेखाश्च निक्षिप्याः। 
इत्यादितयस्य यथोक्ताष्टकवगंप्रस्तारे कृतेऽष्टाचत्व रिशत्कोष्ेषु विन्दवो 
भवन्ति, अनुक्तेष्वष्टाचत्वारिशत्स्थामेषु रेखाश्च भवन्ति । इति षण्ण- 
वतिकाष्टठा अपि बिन्दुरेखान्यत८म ? रोयोगेन अशून्या भवन्ति । एवं 
चन्द्रादीनामप्यष्टकवगेप्रस्तारः कर्तष्यः ॥ १॥ 

चनद्रा्टकव् दादूरुविकरी डितेनाद - 

रग्नात् षट्त्रिदश्ायगः सघनधीषर्मषु चाराच्छक्री 
स्वात् सास्तादिषु साष्टसप्तस रवेः षटघ्यायधीस्थो 

[यमात् । 
घीत्यायाष्टमकप्टकेषु च वुर्घात्वीवाद्धनाथाष्टगः 

केन्द्रस्थश्च सिता घमेखुखधीन्यायास्पदानङ्गगः ॥ २॥ 
इति । शशी रप्रात् षटत्रिदक्ायगः शुभ इत्यन्वयः । चन्द्रः 

रपरकक्ष्यायाः षट॒त्रिदशायेषु शभः, शिषेष्व्टाखशुमः । आराद् भौ- 
मात् सघनधीयर्मषु पटत्रिदशयेषु शुभः, शिष्टेषु पञ्चस्व्मः । स्वात् 
सास्तादिषु षटत्रिदक्षायेषु शुमः, शिष्टेषु षदस्वश्चुभः । रमेः साष्टसप्तसु पदत्रिदशयेषु इभः रिषटेषु पृटस्वश्मः । यमात् षद्ञ्यायधीस्थः 
दभः, अषटस्वयुभः । बुधाद् धीत्यायाष्टमकण्ठकेषु हमः, चतुष्पह्यभः। 
जीवाद् धनायष्टगः केन्द्रस्थश्च श्मः, शिष्टेषु पञ्चसवशुमः | सितात् ष 

१. भेमाद -' ख. ग. पाठः, २, चा रमरात् चु स्थने , पाठः, २. थनेषु शुभः एवसुत्तर- नापि योजनीयम् । आ", ३. भः, शिष्टेषु च' क, ग. पाटः ४ 

 *` जीवा व्यायाः सत सहनन तत. ---------- 
जीवाद् म्यथायाष्टयः इति सुद्वितपाठः 1 (४146 ०४८ 

| | ठः ५८6 177 3८]184- वणे {78081808 1 ` §कश्चणं ४ पथाव्ा०त्६, ^नृष6 86164 0००६8 0 ¶्र€ पिप्प" 56116 ४०. अ), 
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तु धमेसुखधीऽ्यायास्पदानङ्गगः शभः रिषषु पश्चस्वशुभः । एवमेकोन- 
पञ्चशित्सु षभः सप्रचत्वारिशत्स्घ्मभः ॥ २॥ 

कुजाषटकवम दादूलविक्रीडितेनाह - , 

` बक्रस्तूपचयेष्विनात् सतनयेष्वायाधिकेषुद्था- 
चन्द्राहिदचरिफटेषु केन्द्रनिधनप्राप्यथेगः स्वाच्छुमः। 

धमायाश्मकेन्द्रगोऽकलनयाज्ज्ञात् षटनिर्धालाभगः 
शुक्रात् षड्ञ्ययलामशत्युषु गरोः क्मान्त्यराभारिषु॥ 

इति । पक्रस्तु इनादारभ्य सतनयेषु उपचयेषु शुभः, शिष्टेषु सप्र 
स्वञ्भः। उदयाद् आद्याधिकेषु उपचयेषु शुभः, रिष्टेषु सप्तस्वहुभः | 
चन्द्राद् द्विट्त्रिफलेषु भः, अन्येषु नवस्वश्भः । स्वात् केन्द्रनिधन- 
प्राप्त्यथगः इमः, अन्येषु पञ्चस्वह्युभः । अकतनयाद् धर्मायाष्टम- 
केन्द्रगः शभः, अनुक्तेषु पञ्चखडुभः । ज्ञात परुत्रिधीराभगः श्ुमः, 
अलुक्तष्व्टखदुमः । श्क्रात्र षदन्ययलाभमृत्युषु श्रभः, अनुक्तेष्वष्टा- 
स्वशुभः । गुरोः कमौन्यकाभारिषु शभः, अन्येष्वष्टास्वश्भः ¦ एवमे- 
कोनचत्वारिशस्सु शुभः, सप्तपञ्चारास्स्वश्चभः ॥ ३॥ 

बुधाटकव शादूखविकरीडितेनाद- 

द्राद्याया्टतपस्छुखेषु शरशजात् सन्यात्मजेष्विन्दुजः 
साज्ञास्तेषु यमारथोव्येयरिपुपाप्त्यष्टगो वाक्पतेः । 

धमोयारिद्तव्ययेषु सयितुः स्वात् साद्यकर्भ॑न्निगः 
षरस्वाया्टसुस्तास्पदेषु हिमगोः साद्येषु लग्नाच्छमः ॥ 

इति। इन्दुजः श्रणनाद् सन्यात्मजेषु ्ाद्याया्टतपस्सुखेषु शुभ 
इत्यन्वयः, शिष्टेषु चतुष्वैशभः । यमारयोः साज्ञास्तेषु याद्यायाष्टत- 
पस्सुसेषु शभः, अयुक्तेषु चतुष्व॑शुभः । वाक्पतेः व्ययरिपुपराप्त्यष्टगः 
छभः अलुक्तष्वृशस्व्यभः । सवितुधमयारिसुतन्ययेषु शुभः, अन्येषु 
सपतस्व शुभः । स्वात् साद्यकमेत्रिकेषु धर्मायारिसुतव्ययेषु शुभः, अन्येषु 

[1 क) षा 1 11 त 1 ए 1 य 

१.५ २. भ्गमाह - ख. ग. प्राठः. ३. भ्म: यमादाराश्च उक्तेषु स्थानिषु शुभः 
भः, ४. 'ष्वन्यरारिष्व' क, ग. प्राः, 
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चतुर्ष्वशुमः । हिमगोः षट्स्वायाष्टसुखास्पदेषु शमः, अन्येषु षटूस्व- 

शुमः। भराद् आद्यसहितेषु षटस्वाया्टखुलास्पदेषु शुभः, अन्येषु प- 
ञचरवश्मः । एवं चतुष्यञ्चाशरस्थानेषु शुभः । द्विचत्वारिंशत्याने- 
ष्वश्ुभः ॥ ४ ॥ 

जीवादौ श्ादलविक्रीडितिनाह -- 

दिक्स्वाद्याष्टमदायबन्धुषु कुजात् स्वात् सत्रिकेष्वङ्धिराः 

सूर्यात् सच्रितपस्खु धीसवनवदिर्लछा मारिगो भागेवात्। 
जायायाथनवात्मजेषु हिमगोभेन्दात् िषदध्रीष्यये 

दिर्धीषद्स्वसुखायपूचैनवगो ज्ञात् सस्मरश्योदयात् ॥ 
इति । अद्धिराः जाद् दिकस्वा्याषएमदायचन्धुषु शुभः । तथा 

स्वात् त्रिकेषु दिकस्वादया्टमदायबन्धुपु शमः । सूयोत् सत्रितपस्पु 
दिक्स्ायाषटमदायवन्धुषु शुमः । मगेवादू धीस्वनवदिग्कामारिभः 
शुभः । हिमगो जायायाथनवात्मजेषु शरभः । मन्दात् जिषद्धीष्यये 
श॒ मः ।ज्ञाद् दिग्धीषदस्वसुखायपूषेनवगः शभः । उदयाद् दिग्धीषु्- 
स्वसुखायपूर्वनवगः सस्मरथ शुभः ॥ ५॥ 

दुका्टकवं शादृरविक्री डितेनाह -- 

कग्नादासुतलामरन्धनवगः सान्त्यः शाश्राङ्कात् सिल: 
स्वात् साज्ञेषु सुखच्िधीनवदश्ाच्छिद्रासिगः सयेजात् | 

रन्ायन्ययगो रवेनेवदश्चापाप्त्यष्टधीस्थो गुरोः 
ज्ञाद्धीत्यायनवारिगच्िनवषद्न्बन्ध्यागमान्स्यः कुजात्। 

इति । शुक्रः टम्राद् आसुतलाभरन्धनवगः शुभः । चक्ाङ्काक 
असुतराभरन्धनवगः सान्त्य श्भः। स्वात् स्ेषु आसुतराभरन्ध- 
नवसु शुभः । ष्रयेजात् सुखत्रिधीनवदकशच्छिद्रापिगः श्युभः । रषे 
रन्प्रायव्ययगंः शभः । गुरोः नवदशप्राप्त्यष्टीस्थः छुभः । इ्ञाव् 

-. १. २. गेमाह-- ख. ग. पाटः. 
मम न क्वयनरायो 

* पुत्रायसान्त्य 1 
| ” इति समुद्ितपाटः । (४106 1@¢ 1६1 द्भ्व 
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धीञ्यायनवारिगः शुभः । ङुजाव् प्रिनवषडबन्ध्वागमान्त्यः शरभः । 
एवं द्विपञ्चाशत्स्थानेषु शुभः । चतुश्त्वारिशस्स्थानेष्वहभः ॥ ६ ॥ 

मन्दाष्टकवरे शादैलविक्रीडितेनाह -- | 

न्द्ः स्वात् चरिसुताधिदादुवु छ्युभः साज्ञान्त्यगो भूमिजात् 
केन्द्रायाष्टघनेष्विनाहुपचयेष्वायये सुख चोदयात् । 

धमोयारिदशान्त्यखत्युषु वुधाचन्द्रात् जिषद्लाभगः 
षष्ठान्त्यायगतः सितात् सुरयरोः पराप्त्यन्त्यधीडा चगः॥ 

इति । मन्दः स्वात् त्रिसुतापिशदषु शुभः, भूमिजात् साज्ान्त्यगः 
त्रिसुता्षिखद्षु च शुभः । इनात् केन्द्रायाष्टधनेषु शुभः, उदयादुपचये- 
ष्वा सुखे च शुभः । बुधाद् धमायारिदशान्त्यमृत्युषु शुभः । च- 
दरात् निषडलाभगः शुभः । सितात् षष्ठान्त्यायगतः छभः। सुरगुरोः 
प्राप्त्यन्त्यधीराक्रगः शुभः असुक्तेष्वन्यराशिष्यैश्चभः। एवमेक्ोनचत्ा- 
रिशस्सु शुभः, सप्रपश्चाशत्स्वशुभश्च मवतीति द्रष्टव्यम् ॥ ७॥ 

, ५९ & र 
एवं प्रहाणामष्टकवगेप्रकारुक्त्वा तत्फलनिर्णयार्थं मारिनीमाद-- 

इति निगदितयिष्टं नेष्टमन्यद् विदोषा- 
दधिकफरुविषाक जन्मिनां त्न दद्युः 

खप्वयगहभिच्रस्वोच्चगाः पुषटनिष्ट 
त्वपचयगरहनीचारातिगेनेषटसम्पत् ॥ ८ ॥ 

(इति ।) इति निगदितमिष्टम् , अन्यननष्टमित्यन्वयः। इतिशब्देन 
'स्वादकं इत्यादिभिः सप्रभिः शोकैरक्त प्रकारो निगद्यते । निगदितः 

मुक्तम्, इष्टं पथमायवन्धुनिधनादि । स्थानमिति शेषः । तदिष्टम् इष 
। अन्यद् अतुक्तं तृतीयपश्चमादिख्थानं, नेष्टम् अनिष्टफल- 

7 ; । राशिषु द्रादश्चस्वपि कश्यावशादष्टधा विभागेन १ ना)रतेषु 
पिव 

क ५ 

१, “भः ॥ मन्दा", ड वु शुः, ३. स्वषटस्वरु' क, ग. पटः. ४. पतचत्वा- 

र्थि, ५. नभौविन्यासमु" ख. पाठः. ६. क्त्वा विशेषकथनाय तदेवाजुवदति--; 

७, ति खा, ८. करिदयर्थः । निगदि', ९. 'रस्थानम् ।', १०. (रस्यानमितिः 

ग. सम्बन्धः । ननु क. ग. पाडः. . . 
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पृण्णवतिखण्डेषु ग्रहाणापष्टकवगीस्थनेषु ‹स्वादकं" इत्यादिना यथो- 
न १ युक 9 

क्तानि अष्टचत्वारिंशत् स्थानानि घूयस्य शमफलम दानीत्युक्तं म 
वति । एवमन्येषामपि ग्रहाणां सेः खेः शछटोकेरक्तानि स्थानानि 
सुभानि । तेत्र परलेकं शुभस्थानसङ्खया -- 

“देवो धवो धिगो विष्णुः क्षमी रामो धिगः कमात्” 
इति । अश्युभखानसङ्खया च -- 

११ “देवः सुम्भः समा रम्भा नाभिर्विदरान् समा क्रमात् । 
इति । नतु सप्तमाध्यायेन जीषितकारो दर्वितिः। अष्टमाध्यायेन द- 
शान्तदश्षादिभेदजनितेषु जीवितकारविभागेषु ग्रहाणां फलविशेषा - 
दिताः । तेषामिषटानिष्टता च तत्र दकानां सम्पूणौरिक्तादिसंज्ञ 
मदेन दिता । तदनेनाष्टकवर्गेणे पुनः इत्रल्यानीष्टनिष्टानि क~ 
थ्यन्ते । सत्यम् । अनेनाष्टकवरगेणापि जीवितकालमवान्येवेष्टानष्टानि 
कथ्यन्ते । किन्तु दृढकमेनिमित्तानि फएकानि दश्ान्त्दशादिभिनिरद- 
स्यानि । अदठकमेनिमित्तानि अष्टकव्गगोचरफलानि तदविसेपेन 
तत्र तत्र॒ निर्देश्यानि । परस्पराविरोधे दिविधान्यपि सम्भवन्ति । 

परस्परविरोधे ठ दश्चाफङान्येव भवानि । अपिच काल एव खल 
फलानि सवोण्यपि पाचयति । स च | 

कालो बलीयान् विविधाल्ुभावषड्मावनेता्यवसानद्ल्यः । 
तस्या ुमेयत्वमुपक्रमान्तभाजो विभागाश सग्षेचारैः ॥” 

अतोऽत्र जननकालग्रहस्ितिविरोषावगन्तव्यानां दश्चादिफानां षा- ककारस्य तात्कालिकग्रहक्षचारावगम्यत्वेन दश्ाफलस्य गोचर. फठस्य च सदासङ्खीणेता भवत्येव । तत्र दशाफलान्यषटमाध्याये 
दशितानि । गोचरफलानि तु द्तेशाल्नमसिद्धान्यत्र संक्षिप्य छि- स्यन्ते । तथाचोक्तं वियामाधवेन -- ` क न 

पुंसां जन्मादिभावेषु यत् फलं प्रहचारतः। 
वराहमिदिरेणोक्तं संक्षेपाद् तदिहोच्यते ॥ 

न ० न काननम न क 

१. -लपरमाणं द्, २. "तम् 1, २, शानिरदेशद्रारेण द",.४. . तानि (१ । भने क. ग, पाठः. ५. चण  कुतरेधट्मनिष्ठं वा रभ्यते । सः स. पाठः. ३. भनि स. म्भवन्तीति विशेषः । अ", ५. रोष्ठानि सं" क, पाठः. 
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आयभ्रावृष्टिषदुपगतो स्थानमानादिराभं 
चित्ते वित्तक्षयमथ सुहतपुत्रगो शभीतिम् ¦ 

कामे रोगान् व्यसनमतुलं धमेगो घयैमोमौ 
भौमो भङ्कं दिशति दशमे क्सिद्धि दिनेशः ॥ 

कमेण भोगोदयमथेहानिं 
जयं भ्यं शोकमरातिभङ्गम् । 

सखान्यनिष्र गदभिष्टसिद्धि 
मोदं ग्य॑यं च प्रददाति चन्द्रः ॥ 

अथेक्षयं भरियमरातिभये धन्ति 
भायांखतादिकलईं विजयं विरोधम् । 

, पुत्राथेलाभमथ विघ्रमततेषसौरख्यं 
पुष्टिं परामवभयं च करोति चान्धः ॥ 

नानादुःखं वित्तसमरद्धि स्थितिना 
बन्धुङ्केद पुत्रधनारि रिपुवाधाम् | 

भोगान् रोगान् वित्तसुताधिं धनानि 
स्थानप्रा्धिं दुःखभयं यच्छति जीवः ॥ 

अखिरुविषयभोग वित्तापेद्धिं विभूर्ति 

 सुखसुहृदमिशद्धि पुत्रखुन्धि विपत्तिम् । 
युचतिजनितवाधां सम्पदं स्ीपुखा्धिं 

कटहयुदयपाश्चिं दैत्यमन्त्री विपत्ते ॥ 
नानारोगष्ुचं सुखाथेविहतिं स्थानाथेभरलयादिकं 

सीबन्ध्वथेसुखच्युति धनसुखभरशं सपत्नक्षयम् । 
मागांसक्तिमनल्पदुःखनिचयं धप॑मणाशमयाच् 

दारि्यं धनलाभमथैविहतिं धत्ते कमादकेजः ॥ 
दादसजन्साष्टमगाः पुंसां दिननाथभोमरनिजीवाः 
वित्तक्षयं प्रवासं रोगाञ् जनयन्ति मरणभीतिं षा ॥ 

इत्थं समस्तजगतामद्यभं चमं चं 
संञ्जायते हि निखिल ग्रहचारश्षक्ट्या । 

१. भख, (जग ग. पाठः. २, वृ खं पाठः. ३. र्तिः थ. पाठः, ॐ, 
न्वा स, पाडः, 

4 

~ 
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पूजास्तुतिप्रणतिभिषदिता ग्रहास्ते 
र्बन्त्यनिष्टगतयोऽपि जनस्य रक्ष्मीम् ॥ 

एवमुक्तानि गोचरफलानि कीर्टग्विधजातकस्य पुरुषस्य कीदृशे 
काटे कीदभूपाणे सम्भवन्तीति ज्ञानार्थमन्राटकवरोप्रदशेनं कृतम् । 
तथाहि -- मातुखसंख्यदिवसात्मफे सौरसंबत्सरे सूयस्य राधिचारा- 
त्मका द्वादश मासाः । एकत्र माते पादोनभागचतुष्टयभमाणान्यष्टौ 
खण्डानि । तानि च शनेश्ररादिग्रान्तानामष्टानां कक्ष्या भवन्तीति 
पूरवे पदरितम् । ततं एकस्य मेषादिमासस्यादौ पादोन मागचतुष्टया- 
त्मकं खण्डं शनेश्रस्य कक्ष्या । तस्यामादित्याष्टकवगेमस्तारे बिन्दु 
दिष्टफारं भवति । रेखा चेदनिषफएटं भवति । एवमेव जीवादीनां क- 
ध्यास्वपीशनिष्टफरनिर्दैशचः । तस्मादष्टास्वपि बिन्दवः संभवन्ति चत् 
तसिन् मासेऽकैचारः शोभनफर एव । अश्टास्लपि कक्ष्यासु रेखा- 
सम्भवेत् , सोऽकमासः (शून्यः ?) कष्टफलो भवति । फएरुविशेषाश्वा- 
कैकश्ष्याधिपयो्यथोक्तगुणतारतम्येन वक्तव्याः । अकस्य रूपपधानं 
कडुरसपरधानं वा दरव्यं, शनेस्तु कश्याधिपस्य स्परीप्रथानं कषायरस- 
न~~ --------*~--=--~--~~-~------*~~-~------- 

१. (साः । तष्वेकत्र शुभाङ्गप्रमा, २. तः सरवैष्वपि सौरमासेषु प्रथमं पा, ३, 
“लं रे, ४. (लमकंचारे वक्तव्यम् । ए", ५. “पि द्रटन्यम् । ततो यत्न रारा।वष्टास्वपि 
कक्ष्या विन्दवस्तत्र चारः शोमनः भत्रा्टास्वपि रेखाः स्युः तत्र चारः कष्टफल इत्युक्तं 
भवति । फलविशेषनिणंयस्तु कक्ष्याचारिणो प्रहस्य कक्ष्याधिपस्य च षड्वर्गयोगेक्षणसम्ब- 
न्धवश्ेन सन्ञायते । फलानि च भ्रिविधानि कमौत्मकानि भोगात्मकानि विनाशात्मकानि 
चेति । तत्र कमौत्मकानि कृषिगोरक्षवाणिज्यदिसम्पादनविषयाणि ! भोगात्मक्षानि च वि. 
विधन्नपानरृत्तगीतखक्चन्दनवनिताच्नुभवरूपाणि । विनाशात्मकानि च वाक्पारुष्यताडन- 
च्छेदनभेदनेत्सादनादीनि । एषां त्रिविधानामपि फलानामुपथोगीनि वस्तूनि च निबिधानि 
धालुमूरजीवभेदेन । तत्र धातवो धाम्याधाम्बरोहास्थितैलादिभेदेन बहुविधाः । मूलानि च तु- 
णोलपगरल्मरुतावनस्पत्तिवानस्पल्यादिभेदेन बहुविधानि । जीवाश्च जरायुजाण्डजस्वेदजादिभेदेन 
बहुविधाः अत्र रारि द्ेकाणेः कमेण कमै मोगविनारामेदावगतिः । देक्षागेषु स्थितैन्िभि- 
जिभिनेवशिश्चरस्थिरोभयः्मकेधौतुमूखजीवावगतिः । तेषां चं प्रयेकं नवमहयोरेक्षगवदशा- | 
भव नव भेदा भवन्ति । एवमेकाशीतिभेदा वस्तुजातय एकस्मिन् राशौ सम्भवन्ति । 
तद्विरेषनिणयश्च तत्काल्पञ्चभूतोद्यसंबन्धिशब्दस्पशैरूपरसगन्धरूपगुणसम्बन्धवशेन नासा 
स्यदचच्रवणानुमेयत्वादिना वस्तुनामभिश्च राचिग्रहसंबन्धाक्षरपरधानैः सत्यति । म्हाणामु- 
चनीचादिवशेन वस्तूनायुत्तममध्यमाधमता च द्रम्या । एवप्रकारावगन्तन्यानां' क. ग, 
पाठः. | छ 
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परधानं बा द्रव्यम् । तस्पादकैस्य शनेशरकक्ष्यायां तयोबेखाधिक्ये दशे- 
नीयं स्पदोसुखपदं च पटवस्ादि भवति । बर्परैकल्ये कम्बलादि भवति । 
एवं च बलानिरेषेण वस्तुनिर्देशषः । 'चन्द्रारोरगसोरेरि"त्यादिनि्दिंश 
धातुमूलजीवाश्च ग्रहे राशिभिनेकत्ेश्वावगन्तव्याः । तत्र राशिषु ्रयो 
द्रेक्काणाः कमेमोगविनाशात्मकाः क्रमेणावगन्तव्याः । तेषु तिष्वपि 
द्रक्ताणेषु त्रयच्चयो नवांशकाः चरयिरोभयात्मकाः धातुमूलजीवा भ 
चन्ति । तस्मादेकस्मिन् राशौ कमेधातुः क्ममूरं कथेजीवः, तथा भो- 
गधातुः भोगमूटं भोगजीवश, तथेव नाश्चधातुः नारमूरं नाशजीव- 
शरेति नव भेदाः सम्भवन्ति । तेषां च मेदानां नवग्रहथोगेकश्षणादिः- 
वशात् प्येकं नव भेदाः सम्भवेयुः । एवमेकान्लीति मेदा वस्तुनातयः। 
पुनरपि तात्काटिकपञ्चमूतगुणसम्बन्धवशेन विशेषनिणेयः । ग्रहाणां 
ब्रवदोन तत्र तत्रोत्तममध्यमाधपत्वानि च वक्तव्यानि । प्रहराशि- 
द्क्काणादिवर्णैथोरादिनामधेयपरकारेणोपदिेवेस्तुविदेषाणां नामान्त- 
राणि च विचिन्त्यानि । एरवप्रकारावगन्तव्यानां वस्तुविशेषाणां स- 
म्पत्तिरिष्टफएरं विपत्तिरनिषटएटम् । “पुनरपि इष्टानिषटफखनिर्देशविशेष- 
माह - जन्मिनां तत्र विशेषादधिकषफरुविपाकं दधुरिति। 'भ्रथमाय- 
बन्धुनिधनव्याज्ञातपोयूनगः' इति निदिष्टानां कानां सम्भवे तत्त- 
द्धावगता विशेषा वक्तव्याः । पथमफटठे मू्तिगतानीष्टनि, आयफे 
ऊाभगतानष्टानि इत्यादि तत्तद्धावफलवशेन फरपाकं ददयुरित्यथेः । 
तथाञुक्तखनेषु तचतद्धाबगतान्यनिष्टफलानि च दचुः । तथा अकस्य 
फरनिरूपणे आत्मप्रभावपितचिन्ताविषयाणि इष्टानिष्टानि वक्तव्यानि । 
चन्द्रस्य मनोजनन्यादिविषयाणि, जस्य सत्वसहजादिविषयाणि, बु 
धस्य वचनविषयाणि, शरोः ज्ञानसुखसन्ततिविषयाणि, शुक्रस्य कत्र 
भोगविषयाणि, शनेशरस्य दुःखदास्यादिविषयाणि, इष्टानिष्टफङानि 
निर्दटव्यानीत्यथंः । पुनरपीष्ठानिष्टफरानां पृष्टयपुषटिचिन्ताधिषयं द्- 
रयति- उपचयगरहमित्रस्वोच्चगा ग्रहा इं पुष्टं दयुः। तथा अल ¢. 
पचयगृहनीचारातिगेगैने्टसम्पत् । अनिष्टानां प्राचुर्यं भवतीत्यथेः । 

= ०५ ५ १०९ 

# इतं उत्तरं नसु श्रीपतिमे*ति पूत्रपक्षाक्धि क. ग. पाऽ्वाकयानि सिन्नानि एतत्स्- 

मानार्थकानि च दृश्यन्त । 



१८० विवरणोपेते हीराशाखे 

अत्राष्टकवरगेण फटपाकसमयनिरूपणे संवत्सरस्य षण्णवत्यंशे पादोन - 
मागचतुष्टयपमाणे समये घ्रव॑स्य कश्ष्यावशदेकं फलं परिपच्यते । 
तत्रैव संवत्सरषण्णवत्यं समये चन्द्रस्याष्टकवर्गेण सप्तविश्चतिदिना- 
त्मकचन्द्रमगणस्य पण्णवत्यंशाः भायः सप्तदशनाडिकाभमाणास्त्रयो- 
दश सम्भवेयुः । ततः घरूयंस्य हि कक्ष्याफलभागकाले चन्द्रस्य व्र॑यौ- 
दश्च फलानि जायन्ते। तथा चन्द्रस्य एकफलपाककारे सप्रदश्षनांडिका- 
प्रमाणे चत्वारो राशयः सप्र च काटदहोराः सम्भवन्ति । एभिः काल- 
विशेषैः सवित दशाफछानां पाचयिता चन्द्रमास्तु पोषयिता । इषटन्धु- 
दयोचादौ शत्र कष्टानि चासलनीचादौ' इत्यादिवचनवशेन परस्परासु- 
गुणेयथासम्भवं प्रत्यम्दमासचुनिशारारिकारशोरागतानि धनरा 
मधनहानिवञ्रसिद्धिवल्रहानिसुखासनपतनभयभोजनमेथुनादिफटानिं 
प्ररगोचरसम्भवानि अष्टकवगेण सम्यग् विचिन्तनीयानि । तथा पूर्व 
मायुदायोक्तानि एलानि च वक्ष्यमाणेन (मावाद् भवनमनाथथणैवि- 
चिन्तनीयमि'ति शछोकोत्तरा्धेन प्चितया नकषत्रनाथदश्चया ग्रहाणां 
दभा्धभानि दश्चाफखानि स्वदशायां स्वापहारे स्वच्छिद्रापहारे च तेद- 
न्तगेतापहारेषु च यथोक्तानि योजयितम्यानि। तथा कमाजीवाध्याया- 
दिभः भदर्चितानि कमोजीवयोगफलस्थानफलमावफलस्वरूपाणि चै 
स्गिकफङानि जन्मिनां पुरुषाणां जननादिमरणावधिकारोपभोभ्यामिं 
परहधिशेषवलावगम्यानि अ्रहाणां यथोक्तेषु काेषु प्राधान्येन योजायि- 
त्यानि । ग्रहाणां कालबिरेषाश्च “स्वदिवसतसमहोराभासनैः कार 
बी" इ्यादिषु तरिता प्राद्याः । एवुक्तपकाराणि दंशा 
दृटक्मोपाजेतानि गोचरफलान्यदढकर्मोपाभितानि कादाचित््षीनि 
नेसगिकफलानि ददाद्कर्मोपानितानि प्रायिकाणि बिबिधान्यपि कर 
रानि सम्यग् विचायं परस्परविरोधेन संयोज्य यथाबलं यंथानिर्वि्ै ` 
यथासम्भवं यथाकारं च इुशाग्रधिया सांवरसरेण सात्सरसूतरो क्तिः 
लिना सम्यगाराधितगुरूषरणप्रसादाधिगतंसकलसम्पदायरदस्येनं 
सत्यवादिना कामक्रोधा्यनमिभूतेन षछयभक्तेन सतताराधितविधाददधनं 
एच्छकाय् छभदिवसतिथिनकषत्रसमयारब्धश्नाय साधुदृत्ताय शुभा- 



दरामाऽध्यायः । १८१ 
छभसमयजिज्ञासवे करतलामलकवत् चुन्यक्ततया निर्देषटव्यानीति अ- 
ध्यायान्तोपदिष्टनानेन शोकेन योतितं भवति । ननु श्रीपतिना जात- 
कपद्भतो 

“पाके द्रादश्चधा वदन्ति यवना दिग्भेदभिन्नं पुन- 
मोणिन्थाः खठ़ बादरायणश्निस्तं चाषा प्रोक्तवान् । 

षड्मेदं खट सिद्धसेनविबुधास्तं देवलायाः पुन 
भैदेरन्धिभितेसदारधिषणः भीविष्णुगुक्चखिमिः ॥ 

पाकं द्विमेद पुनराह सत्यस्तच्छास्ह््या कथयाम्यरोषान् । ” 
इति पाको द्वादशधा प्रदचितः। तत् कथमत्र त्रिविधत्वेनोच्यते । 
सत्यम् ।` आचयेस्तु एरपाकं त्रििधमवे मन्यते तदन्तःपातित्वाद्- 
येषां भदानाय् ॥ ८ ॥ 

इति दाराविवरणे नवमोऽध्यायः ॥ 
गिर 

अथ द्चामोऽध्यायः | 
अथ सर्ेपुरपाथानामर्थमूखत्वाद् अथौजंनस'धनं पुर्षश्य मैस्िकं स्वमावं दश्यिहु 

कमीजीवमाह । तथा ददान्तदैशामेदैदेठकरमोपार्जितकर्मचिपाकसमयम् अष्टकवगेणादटकमों 
पार्जितकमेविपाकसमयं च प्रद्द्यं तदधिकरणानां ज्भाह्ुभफलानां पुरषव्ापारसाध्येषु 
पुसषार्थष्वन्तभावात् पुसषार्थेषु च धमेकामयोरप्यर्थमूर्त्वाद् अथपुरुषार्थस्य प्राधान्याद्थां 

भन १ ५ भ त त ज पध जा १ 

ति ॥८॥ इतिद्दो'ख.षाटः. २. "णेऽष्टकवर्गोन' क. पाठः. ३. 'स- 
पमाष्टमास्यासध्यायःम्यां दडकमोपार्जितानि दशाफडानि, नवमेनाष्टकवगौध्यायेन अद्ढ- 

कमोपाजितानि गोचरणफटानि च प्रददे, इदानीं टढादटकर्मेपा्जितानि नैसर्गिकफरानि 
्रददीयितुसारभते । नलु | . 

"भनेसर्भिकः स्यात् प्रथमोऽत्र भेदो दशकमाख्यश्ु पुनददितीयः । 
सन्तदेशाख्यः कथितस्तृतीयः भोक्तश्वतुर्थोऽपरि दशाभिधानः ॥ 
स्याद्रीरिसैज्ञः खट पञ्चमोऽग्र ष्ष्टस्तथा भावफखदस्यभेदः । ̀ ` 

ये.गाभिधानः खट सप्तमो ऽपि स्याद्टमो दष्टिफरभिधानः ॥ 
्रोक्ताऽषटवर्मो नवमो सुनीन्द्दरदिवगों दशमो ्रहाणाम् । 

प्र्यन्दमासयुनिशाफरेः स्यादकादशो भेधुनभोजनेः ॥ 
स्याद् द्वादशः सत््वशरीरधादुः स्वरूपभेदैः कथितोऽत्र तज्जैः 1" 

इति द्वादशधा फरपाकः, तत्कथमत्र त्रिविधलेनोन्यते । सद्यम् , आचायंस्तु पाकं निविध- 
मेव म्यते सद्न्तःपातित्याद्न्येषां भेदानाम् । तथाः ख. पाठः. 



१८२ | विवरणोपेते होराशासे 

पिनिमित्तानां व्यापाराणां स्वरूपज्ञानं अरति कमीजीवाध्याय भारभ्यते । तत्र प्रथमं परवश्चा- 

दागन्तुकस्याथस्याप्निं लक्षयति - - - 

अर्थाः पितजननीसपत्नमिच- 
भ्रातृस्त्रीभूतकजनाद् दिवाकराः । 

होरेन्द्ोर्ददासगतैर्विंकल्पनीया 
दकोस्वद पतिगांदानाथव्त्या ॥ १॥ 

इति । होरेन््रोः दशमगतेः दिवाकराद्यैः कमात् पितृजननी- 
सपलमित्रभातस्रीभृतकजनाद् अथापिर्विकल्यनीया इत्यन्वयः । हो 
रन्दो; रम्राच्चन्द्राच्च दश्षमगतेन दिवाकरेण पितृतः अथोिः। पितृधनं 
लभ्यत इत्यथः । कग्नाद् दशमस्थे चन्द्रे जननीधनरब्धिः । अत्रन्दो- 
रपि दश्चमभावस्य इन्दुषदवगेसम्बन्धे सति जननीधनखाभो भवतीति 
वक्तव्यम् । एवमन्येषामपि षडवगेसम्बन्धेनापि बखाधिकत्वे योगफखं 
द्रष्टव्यम् । तथा लप्राच्चन्द्रा्च दशमस्थे भोमि सपत्नादथाधिः । सपल- 
शब्देन सहजशत्रवः पितुव्यतत्पुत्रादय उच्यन्ते । बुधे दशेमस्थे मि- 
रम्यः । अथोन्मातुखादिभ्यः अर्थाभिः । गुरो दश्चमस्थे भ्रातृभ्यः । 
शुक्रे दरमस्थे श्रीभ्यः भायोभगिन्यादिभ्यः । मन्दे दचचमस्थे भृतक- 
जनाद् भृत्येभ्यो दासेभ्योः बा धनलाभो भवतीति वक्तव्यम् । चतु- ` 
पदेन स्वव्यापारसम्भवसाथेस्यािमाह -- भेन्रकस्पदपतिगांश्च- 
नाथव्ृ्येति । अथोभिरिति सम्बन्धः । भं च इन्दुश्च अकथ भन्द्रक 
तेषामास्पदपतिगांशः स्वाधिष्ठितरशेदैशमराश्षिनाथेनाधिष्टितो नवांश 
इति यावत् । तस्य ` भेन्द्रकोस्पदपतिगांशस्य यो नाथः तस्य 
वृत्या वक्ष्यमाणया अथोध्षिभेवति । मेन्द्रकाणां तदास्पदपतीनां तद॑- 
दानाथानां च बलाबलनिरूपणेन अथोप्ये पुरुषव्यापारः कमीजीवो 
वक्तव्य इत्युक्तं भवति । अत्र केचित्- लभ्राकंशशाङ्कानां यो ब- 
वांस्तस्पेवास्पदपतिगांशनाथवृ्या धनं वक्तव्यमितीच्छन्ति । तद- 
युक्तम् । यसाच्छ्लोकेऽसिन् बलग्रहणं नास्ति । (तसखादेव ज्ञायते । ?) 
ध सर्वेभ्य एव । पुरुषस्य बहुप्रकारं घनागमद शेनादिति । तथाच गाभिः- ` 

१, चिक प्रहर्षिणीमाह--अः क्र. पाडः. २. न््याअ'क. ग. पाटः. ३. 
ति॥१४ ख. ग. पाठ | 



दरामोऽध्यायः । १८३ 

“उद् यादिन्दुतो वापि ये ् रहा दक्षमस्थिताः। 
ते सर्वेऽथेप्रदा ज्ञेयाः स्वदशासु यथोदिताः ॥ 
लप्राकंरात्निनायेम्यो दश्माधिपतिगरेहः । 
यसिन्नवांशे तत्काङे वतेते तस्य यः पतिः ॥ 
तदृ वत्या प्रवदेद् वित्तं जातस्य बहो यदा । 

| भवन्ति वित्तदास्तेऽपि खदश्ासु विनिधथिताः ॥" 
इति ॥ १॥ 

मेन्द्रकीस्पदपतिगां शनाथवृक्तिविरोपानकोदकमेणाह -- 

अकश तृणकनकोणेमेषजाये- 
न्द्रे कूषिजर्जाङ्ना्जयाच । 

धात्वभनिप्रहरणसादसेः कुजांशे 
सौम्यां टखिपिगणिततादिकाव्यरिल्यैः॥ २॥ 

इति । अकी तरणकनकोणेमेषजाचेरथाभिः । अथःनिमित्तं कमे 
भवति । तृणं होमसाधनगवादिभरणभवनाच्छादनाचोपयोगिकम् । 
कनक मरख्यरोदोपलक्षणम् । उणं मृगादि खोमजनितवस्त् । भेषजं बि- 
विधौष्॑द्रव्यविशेषः । आ(दि'१ योश्ब्देन यथोक्तापकारकद्रग्यान्त- 
राणि । एतेनिमित्तभूतेः कयविक्रयादिकमेभिरथेसिद्धिकरं कमे क्तं 
ष्यमित्यथः । चन्द्रे कृषिजलजाङ्ना्रयाच्च । कृषिः नदीवषादि- 
सरखिलसम्पाद्य्रीद्यादिजनन कमं । जरख्जाः जरुसम्भवमत्स्यश्चद्पय- 
नोकादयः । अङ्गना्रथः अङ्कनानां पतित्वेन वा परिचारकस्वेन वा 
अन्येन वा येनकेनविनिमित्तेन संश्रयः । एतेनिमित्तभूतेः कमेभिरथे 
सिद्धिमवति । धात्वभिपरहरणसादसैः नाशे । धात्वग्निप्रहरणसादसैः, 
धातवो दिविधाः घाम्या अधाम्याश्च । तत्र धाम्याः कांस्यताम्रवङ्ग 
सीक्कनकरजतादयः । अधाम्या मृत्पाषाणदहरितारमनर्िखादयः । 
अभिः धमनोपकरणाभिरत्र गृह्यते । प्रहरणानि. आयुधानि परुर्वेद- 
शिक्नायुपकरणानि । साहसं हितादितानपेशं कमे रज्जुचरणाकाश्खे 
रनादि । एतद्विषये कमभिरथसिदधिभेवतीत्यथेः । सोम्यांशे छिपि- 

~" 

न् ्रदरीयितु प्रहर्षिंणीदयमाह--? क. पाठः. २. (ट शटोकदटूयेन--' ग 

प्राठः. ३. "घादिविः ख. पाः 
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गणितादिकाग्यशरिल्यैः । छिपिः पुस्तकरेखनादिविषया । गणितादि, 
गणितमष्टाधिकारकं रोकिकगाणितम् । आदिशब्देन ग्रहचारग्रहण- 
समागमगणितादयः। काव्यं छोकोत्तरवर्णननिपुणकविकमे । शिस्ानि 
चित्रलेखनादीनि । एतन्निमिततैः कमभिरर्थसिद्धिर्भवतीत्य्ः ॥ २ ॥ 

जीवस्य द्विजविवुधागमादिधर्भः 
छकरा मणिरजतादिगोमदिष्येः । 

सौरींशे अमवधभारन्पेवदिल्यैः 
कमेदाध्युषितसमानकमेसिदधिः ॥ ३ ॥ 

अंशे इत्यनुवतेते । जीवस्यांशे द्विजविबुधागमादिरमैः । द्विजा- 
ञ्बणिकाः तेषां धमाः, अध्ययनाभ्यापनादयः । विबुधा देवाः, 
तद्विषया धमो; मन्त्रनपाचैननमस्कारादयः । आगमाः मीमांसादयः। 
अदिशचब्देन देवस्वाधिकारादयः। एतद्विषया धमा आगमादिधमीः। 
एतन्निपित्तेः कमंभिरथसिद्धिर्भवति । शुकरंशे मणिरजतादिगोम- 
हिष्येः । मणयो रत्नानि वेडूयदीनि । रजताद्यः रूप्यम् । आदि- 
शब्देन अन्येऽपि सीसादयो गृहन्ते । गोशब्देन क्षीरघृतग्रधाना गबा- 
दय उक्ताः| मरिष्यं महिषे साधु । पुगशकटादिषृषीवखोपकरणमिति 
यावत् । एतन्निमित्तूतेः कम॑भिरथेसिद्धिभैवति । सौरांशे भमवध- 
भारनीचशिल्येः । भमोऽध्वगमनशिङाभेदनादिविषयः । वधः कश्चा- 
भिघातः । कमेकरणमान्धे कमौध्यक्षप्रयोजित इति यावत् । भारो 
वीवधादिवहनम् । नीचर्चित्पानि कटकरणदारुतक्षणादीमि । अनृतवच- 
नमोषणदिकोशखं च नीर्चेशिव्पानि । एतद्विषयैः कमेभिर्भसिद्धिभैः 
वति । चतुथेपादेन उक्तानि निगमयति - कर्मेशाध्युषितसमानकम- 
सिद्धिः । कर्मेशाध्युषितः आस्पदपतिगांशः तत्समानेन तहुचितेन 
तञ्जाथोचितेनेति यावत् । कमेणा तृणकनकोर्णैत्यादुक्तस्वरूपेण । कि- 
द्विरथसिद्धिः । अत्र कमेाध्युषितेति विशेषणोक्तौ विशेष्यस्याशचङ्- 
स्यायुक्त्या 'विदेषणमात्रे भरयोगे विरेष्यैस्य प्रतिषत्तिरि"ति ध्याये ` 
9: न्तमःकग. पठ, २, ३. त्लक ज् प्वा क्रम 

पाठः. ५. ध्यप्र ग. पाठः, -- । | 



दशमोऽध्यायः । १८५५ 

कर्मशाध्युषितान्नवांशकाद् बलाधिक्ये सति कर्मशाध्युषितेन रा्षि 
नापि कमीर्जावो वक्तव्य इत्युक्तं भवति ॥ ३ ॥ | 

करमशाध्युषितन वांशनाथानां तत्कारस्थितिवदादपि निशेषमाद -- 

मिच्रारिस्वगरहगतेस्ततस्ततोऽथा- 
स्तुङ्गस्थे बिनि च भास्करे स्ववीयौव् । 

आयस्थेैरुद्धधनाभ्ितेख सौम्यैः 
सिन्त्यं षलसदितेरनेकधा स्वम् ॥ ४॥ 

इति । मित्रारिस्वगरृहगतैः कमोजीवकतग्रहैः ततस्ततः अथौ 
भवन्ति । कर्मशाध्युषितनवांशनाये मित्रगृहस्ये यथोक्तकर्मभिः मित्र- 
गृहादथो भवन्ति, सवरगरहस्ये श्ुगृहादथौ भवन्ति, स्वग्रहगते 
स्वश्हादेवाथौ भवन्ति । भास्करे तङ्कस्थे बिनि स्ववीयीद्था भ- 
वन्ति । तुङ्गगते बवति च स्ववीयातुं स्वशक्त्या अथौ भवन्ति । तु 
शब्देन मध्यन्दिनस्थितिरपि भास्करस्य स्ववीयादथांगमे हेतुरिति 
थोत्यते । आयस्येस्दयधनाभितेः सौम्यश्च अनेकधा स्तं सश्िन्त्य- 
मित्यन्त्रयः । छाभगतैरुदयगतेधेनगतेश अनेकप्रकारेणार्थागमः स- 
अिर्न््येः । शरीरिणामनश्चने मरणसम्भवाज्जीवनकाठे शरीरवृत्तरव- 
श्यभावित्वमस्ि । तथाचोक्तं - 

“समगोरमगसारङ्गं सपक्षिपड्छमान्नषम् । 
आ मध्याद्वात् कृतादरं भवतीह जगत्रयम् ॥ 
नातः पापीयसीं काशचिद्वस्थां श्षम्बरोऽवीत् । 
यत्र नेवो्यमः पातर्भोजनं प्रति श्यते ॥" 

इवि । तस्मादाजीवस्यावश्यभाविनः केन कमणा निषपत्तिरित्यसिन्न- ` 
५१ # आक #-9, भोयो "क १००५) मि क विपी १०४ ५०००१८०१ राक भेन "कणो + त ५५ "० न भजमन यन क 

१, ति । कमे्ाध्युषितसमानकर्मसिद्धिरिष्यन्र न्वाश्चकग्रहण नास्ति । प्रक् 
तत्थान्नवादयकस्य नवांशो ज्याख्यातः } तथान गाः -- लभ्नकसौषिपो यस्मिन् नवांश्े 
स्तते ग्रहः \ चारक्रमेण तच्तुशष्यक्मेणां सिद्धिमादिक्षेत् ॥ ३ ॥', २. श्रं प्रहार्पिण्याह - - ~. 
क. पाठः. ३. द् आत्मश्ञ' क. ग. पाठः. ४. न्त्यः । येन प्रकारेण धनाजनमाका- 
द्षति तेन प्रकोरणायत्नदेवाप्नोतीत्यथः 1 अत्र गार्गिः -- धनदा जन्मसमये मित्रारिस्व- 
गृहोतगाः । सस्य तस्य घनं ददयुर्भित्रारिस्वगदोद्धवम् ॥ धनदो भास्करो यस्य तुङ्गे बल- 

समन्वितः । भवेज्जन्मनि (य १त)स्य स्थाद् वित्तमात्मोयमा्जितम् ॥ ाभार्थलमरेः सौ- 
मयेर्येन येनैव कमेण । धनाजने प्राथेयते नायत्नाद् स्वयमदयुते ॥ इति । श क. पाडः, 

४ 



१८६ विवरणोपिते होराशासे 

ध्याये निरूपितम्। तत् कम सम्यगवधाये तदनुरूपेण प्रोक्तानि दशा- 

गनि मोचरफलानि च यथाकालं योजयितव्यानीति द्रष्टम्यम् ॥५॥ 

इति होाराविवरणे दरामेाऽध्यायः ॥। | 

अधेकादश्ोऽध्यायः । 

अथ टढकमेपा्जितफलविशेषग्रदशेकान् योगान् दशेयितुमारभमाणः पथमं 

पापग्रहाणां स्वतुञ्गस्थितिफलविशेषमन्यमतेनाह -- 

पराह्यवनाः स्वतुङ्गगे 
करे; क्रमति मेहपितिः । 

करेस्तु न जीवश्ाभेण 
पक्षे क्िलयधिपः प्रजायते ॥ १॥ 

इति । यवनाः स्वतुङ्गगैः कूरः ऋूरमतिः महीपतिः मवतीति 
प्राहुरिखन्वयः । वक्ष्यमाणेषु राजयोगेषु प्रहाणा्ुच्चादिवराधिक्ये 
सति जातस्य राजमावः सम्भवति । तत्र भूरप्रहाणामुच्चर्गतेत्वे ऋऋ 
त्मा चृपतिजौयते इति यवनाचायां वदन्ति । अथोच्छभग्रहाणामु- 

स्चगतस्वे धर्मात्मा दृपतिरित्यपि यवनानां मतम् । मिभ्ररुचगतैमिं 
भ्रस्वभावथ भवति । तथाच तद्वाक्यं -- ` 

“(पापैः पणपमतिः स्यात् स्वोचगतेधेमवित्तवान् सौम्यैः । 
व्यामिशर्िश्रमतिः पृथ्वीशो जायते मचुनः ।\” 

इति । अत्र जीवशषमेणो मतमाई-- जीवश्चपेणः पक्षे तु क्रः क्षिलय- 
पिषः न प्रजायत इत्यन्वयः । करग्रहाणामुच्चगतस्वेन प्रकृष्टका- 
येत्वं वा राजपतिरूपकलवं वा भवत्येव, साकषाद्राजत्यै न जायत इति 
जीवक्षमणो मतम् । पापफटसूचकानां कूराणां पृण्यफलभूतेसकल- 
रोकवन्यत्वादिखश्षणंराजत्वंभतिपादनश्षक्तिः कथं घटत इति नीवदा- * 
मणोमत॑म् । तथाच तद्वाक्यं -- ` 

। णे कमोजीवो दः क. पाठः, ९. डादढक' क. ग. पाठः. ३. | भ्म 
यवनानां जीवशमंणश्च मतग्रदशेनार्थ वैता्खयमाह-- क. पाठः. ४. 'बरत्वे, ख. पाठः. 
५. न्त) ६. णे. ७, त्वं, ८, पति दानः क.ग. पाठः. .९. न्तम् । य 
ख. ग. पाठः. ̀  ̀ | ॥ि 



एकादशोऽध्यायः । १८७ 
““पापैर्वगतेजांता न वन्ति नरा चराः । 
किन्तु वित्ताधिकास्ते स्युः कोधिनः कलहप्रियाः 

इति । यवनाः पुनरेवं मन्यन्ते द्विबिभाः खलु राजानः कूरातमानो 
धमोत्मानमेति । तत्र ्ुभग्रहवछापिक्ये जातानां कूरात्मत्वं न घञ्ते । 
अतः शूरग्रह्बलाधिक्यसम्भवे राजयोगे जाताः कूरात्मानो मवन्तीति । 
आचायेस्याप्येतदेवाभिभतमित्युत्तरत्र व्यञ्यते । अनेनैव स्वस्पनातके 
ऽभिहितं च -- - 

(शरिप्रभृतिभिरूयनेपशभवा भवन्ति राजानः । 
पथ्चादिभिरन्य(तमो ! इरो)दवाश्च तद्वत् त्रिकोणगंतैः ॥'' 

इति ॥ १ ॥ | 
| अथ द्वा्निदाद्राजयोगान् वसन्ततिल्करेनाह -- | 4 

चक्राकेजाकेगुरुभिः सकरेखिभिश्च ` । 
स्वोचेषु षोडद्ा चपाः कथितैकलग्ने | 

द्येकाभितेषु च तथेकतमे विलग्ने 
स्वक्षेच्रगे ₹चार्िनि षोड भूमिपाः स्युः॥२॥ 

इति । स्वोच्चेषु वक्राकंजाकेगुरुभिः सकलैः त्रिभिश्च कथितैकं- 
रमर षोदश नृपाः स्युरिलयन्वयः। नुपाः नुपयोगा इत्यथः । मेषरवौ क- 
किगुरौ ठुलामन्दे मकर मौमे च सति एषां चतु्णामेकतमे लग्र चत्वारो 
राजयोगाः । ् रिमिथेति । वक्राकंजाकैः, वक्राकेजगरुभिः, वक्रा्कगुर- 
भिः, अककिजगुरुमिथ त्रिभिरित्रिभिरुूच्चगतैरेकतमस्योदये सति द्रादश्च 
राजयोगाः । एवं षोड राजयोगाः सम्भवन्ति । तथा शथिनि स्वक्षि- 
रगे सति भेकाभितेषु च एकतमे विगर षोडश भूमिपाः स्युरित्यन्वयः । 
अफाभ्वितषु दयोरुच्चगतयोः वक्राकंजाकेगुरूणां मध्ये दयोरूत्वाभि- 
तयोः अथवैकस्मिन्तुच्चाभिते सति उच्चगतस्यैकस्योदये सति च षोडशा 
राजयोगा भवन्ति । दयोद्रयोरूच्चगतयेरेकस्योदये सति द्रादश राज- 
योगाः, एकेकस्योच्चगतस्योदये चत्वारः । स्वकषत्रगे शशिनीति षो- 
इ्षस्वपि योजनीर्य॑म् ॥ २ ॥ 
॥# १. न्ते ॥ अथ योगानाह' ख. ग. पाठः. २. "कतमे विकर क. ग, पाठः. ३. 

ध्यम् । व' ख. ग. पाठः, 

~~ -.~------~------- म िकमनम 



१८८ विवरणेपिते होराशासे 
अधुना चदुश्वत्वारिंशद्राजयोगानयष्टभाह -- 

वर्गोत्तमगते रगं न्द्रे वा चन्द्रवर्जितैः। 

चतुराथेगरहैरैे चपा द्वाविदातिः स्ताः ॥ ३ ॥ 
हने षोत्तमगते चन्द्र बा वर्गो मगते चन्द्रवितिः चतुराथः 

रैः चे. दवाषिंशतिः नृपाः स्मृता इत्यन्वयः । चतुरादैरिति चतुभिः 
पञ्चमिः षड्भिवी गरष द्विशती राजयोगा भवन्ति । तत्र षडभिच््े 
एकः, पञ्चमि षट्, चतुर्भि पञ्चदश । एवं द्राविंशतिवे्गोत्तमगते 
ले सति भवन्ति । तत्र छने चन्दरण दृश्यमाने न योगमङ्गः, किन्तु 
परयतां मध्ये स न गण्यते । स तु पर्यतु बा न वा । अन्यैश्वतुरादिभि- 
रैश्टे योगा भवन्ति। तथा चन्द्र दरगोत्तमगते चतुराधच््टेऽपि द्वाविं- 
शती राजयोगा भवन्ति । तस्माद्र चतुशरत्वारिशद्राजयोगा उक्तौ 
परमाथनैतद् योगद्थमेव वर्गोत्तमगते चन्द्रे चतुरायेषे एकः खम 
द्वितीयः । सङ्खयादनं गणितप्रदशेनाथेम् । अत्र वर्गोत्तमे गणितं 
क्रियते । तदेतेषामेव योगानां चतुष्षष्टयधिक(योग 9शतद््यं॑भ- 
वति । एवं चनद्रयोगानामेकीकृतेऽषारविश्चत्यधिकपश्चश्चतानि भवन्ति । 
वगेोत्तममात्रनिर्ैश्ात् तदाभरयराशिभेदडता भेदा यत्र नापेश्ष्यन्ते ॥२३॥ 

अथ रिखरिण्या पञ्च राजयोगानाह-- 

यमे ऊुम्मेऽरकेऽजे शाश्चिनि गवि तैरेव तनुगै- 
चयुकसिहालिस्थैः शारिजशुसुवक्रैनेपतयः। 

` यमेन्दू तुङ्खेऽङ्धे सवित्रा जो. षष्ठ मवने | 
तुलाजेन्दुक्लेतरैः ससितङ्कजजीचैख नरपौ ॥ ४॥ 

॥ यमे म्भे अर्के अने शशिनि गवि च स्थिते सति तेरेव तनु 
वेकसमर्छग्नस्थे सति इत्यथः । नृयुक्सिहारिस्थैः मिथुनसिह- 

ृश्चिकस्थैः शरिजगुरवक्रेः नृपतयः चरमो राजयोगा भवन्ति । अत्र 
षड्मिग्रदेयेथोक्तरारिर्थितैर्योगः । तत्र मन्द्रपिचन्द्राणायुदभ्रस्थिति- 
भेदेन स त्रिविधो भवति । अतञ्लयो राजयोगाः स्युः । अतर *मेषस्येऽये 

१. नन्ति। तथाः ग. पाठः. 2 „ श्व्येन' क. पाठः ,३.. "क्ताः  बरगोत्तभमा' 

# शरमोचगतेऽकै' इत्यारायः. .- -  -* श्मोचग्तेऽ इदमापः. === ` ` 
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बुधस्य मिथुनस्थित्यसं भवात् केचिदेवं व्याचश्ते - यपे कुम्भेऽकेऽने 
गवि शशिनि तैरेव तबुगैः तेषामेकस्मिन् र्रगते सति त्रथो 
राजयागाः । वरयुकपिंहारिस्थैः शरिजगुरवतरैः तेरेव तचुभैः जयो 
योगा इति । यमेनद् तुङ्ग, यमेन्द् मन्दचन्द्रौ तङ्क उञ अङ्गे रपे। यमे 
्ोरुचगत योरेक (तमे १ तरस्मिन् ) ल्नगते सतीत्यथः । सवितरशिजौ 
पष्ठभवने कन्यायां च यदि भवतः, तुलाजेन्दु ससितङ्जजीवैश्च 
नरपौ द्रौ राजयोगो मवत इत्यथः । अयं योगः सक्घमिरपि गरहैये- 
थोक्तराशिर्थतेः सम्भवति । स च लश्रमेदाद् द्विविधो भवतीति 
दोतयित नरपावित्यत्र द्विवचनं कर्तम् ॥ ४ ॥ 

अथ रिखरिण्या राजयोगन्नरयमाह-- 

कुजे त॒ङ्गेऽरकेन्दो धनुषि यमग्ने च कुपतिः 
पति भेभेश्ान्यः क्ितिखुतविरगे सदादिनि । 

सचन्द्र सौरेऽस्ते सुरपतिगुरौ चापधरगे 
स्वतुङ्गस्थे सानाबुदयसुपयाते क्षितिपतिः ॥ ५॥ 
ऊजे तङ्क मकरस्थे अकेनद्रोधलुषि स्थितयोः यमले यमस्य 

मन्दस्य उदयं ङपतिः राजयोगो भवति । तथाच बादरायणः - 
“लभर सोरस्तङ्गे भौोमशन्द्रादित्यौ चापं प्राप्नो 

इति । अनर केचित् --यमटग्न इत्यत्र रारिविशेषालुक्त्या मकरस्यापि 
यमलग्रत्वसस्भवादाचार्येण मन्द भोपसदितस्य मकरस्य रग्रत्वं विव- 
धितमिति व्याचक्षते । तेषां माण्डव्यवचने प्रमाणम् । तद्यथा -- 

“आदित्यश्च नि्ाकरश्च मवतो बाणासना्ं यदा ` 
सार्धं भास्करिणा स्ववीयेसहितः प्रातो मृगं ङ्कः । 

्रामरोति प्रभवं हि यः स सुकृती क्ष्मापाख्चूडामणि- ` 
ह्स्यन्ति प्रतियोगिनो रणषुखे यस्मात् इतान्तादिव ॥" 

इति । अत्रेव चन्द्रे इनेन सह मकरस्थिते ठग्नगतेऽपि राजयोग 
इत्याह-- सशिनि धितिसुतविल्ने अके धलुषि स्थिते अन्यश्च भूमेः 
पति; अन्यो राजयोग इत्यथः । अत्र बादरायणः- 

१. "तम् । कुः छ, ग, पाठः. 
वणयो 
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(घथथापे सेन्दु्मौमस्तङ्गं प्रापरो लग्रे षा स्यात्" 
इति । सचन्द्र सौरे अस्तस्थिते सुरपतिगुरो चापभरगे खतुङ्गस्े भानो 
उदयद्ुपयाते कषतिपतिभवतीलन्वयः । मेषारकोदये तुास्थे चन्दर 

मन्दे च, धलुःस्थिते सुरसो च सति राजयोगो भवतीत्यथेः ॥ ५॥। 

अथ शिखरिण्या राजयोगद्धयमाद-- 

वषे सेन्दौ लग्ने सवितृगुरुतीक्ष्णांह्ुतनयेः 
सु्टज्जायाखस्थै मवति नियमान्मानवपतिः । 

सगे मन्दे गने सहजरिपुधमेव्ययगतैः 
राश्चाङ्ायेजीतः परथुश्णयकराः पुङ्गरुपतिः ॥ ६ ॥ 

इति । सेन्दौ हषे ठर सुञ्जायाखस्थैः सविवगुरुतीक्ष्णांश्त- 
नयैः नियमान्मानवपतिर्भवतीत्यन्वयः। चन्द्राकंमन्दैभूलत्रिकोणस्थैः च- 
द्रोदये सप्तमस्थे गुरो च सति नियमाद् असंश्यन राजा भवतीत्य्थैः। 
मन्दे मृगे मरे शशाङ्कः सहजरिपुधमेन्ययगतेः जातः पृथुगुणयश्चाः 
ुङगलपतिभेवति । मकरस्थमन्दोदये मीनचन्द्रे मिथुनङ्जे कन्याबुधे 
चापगुरो च सति भरतः पुङ्गलपतिभैवति पुङ्गला मनुष्याः तेषां 
पतिः रानेत्यथेः । अत्र शशाङ्काचैरित्युक्तम् । शकः क गच्छतु इत्यु- 
च्यते यथासं पश्चमस्थानस्याविद्यमानत्वात् । शक्रस्य चन्द्रादे ; 
पञ्चमत्वादनवकाशचः । तेन श्ुक्राको यत्रङ्कत्रापि स्थिताविति ॥ ६ ॥ 

अथ शिखरिण्या राजयो गन्रयमाह- 

हये सेन्दौ जीषे खगसुलगते भूमितनये 
स्वतुङ्गस्थो रुगे शृश॒जच्राशिजावच्र छपती । 

खतस्थो वक्राकी गरुशरशिसिताश्चापि हिजुके 
बुधे कन्यालग्ने भवति हि चरपोऽन्योऽपि यणवान् ॥ 

(सै सेन्दौ जीवे हये युपि स्थिते, भूमितनये मृगञखगते, स्वतु- 
्गस्थो भगुनशरिजो स्वतुङ्गस्थे भगुने स्वतुङ्गस्थे शशिजे बा तयो- 

९ शसि षः क.ग..पाठ. २. च्वैः। इ, ३. न्ति हये. ग, पाढः, ` 
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युगपत् तुङ्गस्थित्यभावाद् एकस्मिन्नु्चगते रमे सतीत्यर्थः । अत पए. 
बाह -- अत्र वरपती । अत्र द्रौ राजयोगाविति यावत् ।"बुधे कन्या- 
रमन स्थिते सति वक्राकीं सुतस्थौ मकरस्थौ गुरुरशिसिताश्वापि हिबुके 
धनुषि स्थिताशचेदन्योऽपि गुणवान् नृपो भवतीति सम्बन्धः ॥ ७॥ 

अथ शिखरिण्या राजयोगत्रयमाह-- 

षषे सेन्दौ रुग्ने घटखग ख्गेन्दरेषु सदितै- 
येमारकेर्योऽभूत् स खलं मनुजः शास्ति, वसुधाम् । 

अजे भूजे मूर्तौ शाहिग्रहगते चामरयुरो 
सुरख्ये वा लग्ने धरणिपतिरन्योऽपि गुणवान् ॥ ८ ॥ 
सेन्दौ ज्षे रमे यमाराकैः घटगृगमृगेन्दरषु सहितैः योऽभूत् स 

षटु मनुजः वसुधां शास्तीत्यन्वयः। मीनचन्द्रोदये ङम्भमन्दे मकरभौमे 
सिहाके च सति यो जातः स राेत्यथः । खटुशब्दो बाकृयालङ्कार । 
पूजे अजे मृत्तौ अमरगुरौ शिग्हगते च सति धरणिपतिः भूपतिः 
थवा शशिगृहगते रेच्य टपने भूजे अजे च अन्योऽपि गुणवान् 
परणिपतिभेवतीति अत्र द्वौ राजयोगौं ॥ ८ ॥ 

अधुना राजयोगं विशुन्माटयाह -- 

करकिंणि लग्ने तत्स्थे जीवे 
चन्द्रसितज्ञेरायं पातैः । 

मेषगतेऽके जातं वियाद् 
विक्रमयुक्तं परथ्वीनाथम् ॥ ९॥ 

कर्किणि ररे जीवे तत्स्थे कर्कटकस्य चन्द्रसिततैरायं पर्ि 
पस्थैरिति यावत्, अके मेषगते च जातं विक्रमयुक्तं पुथ्वीनाथं पि 
दित्यथः ॥ ९॥ 

अथं स्वारातया (2) राजयोगमाह - 

खगसुखेऽकंतनये तनसंस्मे 
करियङुलीरहरयोऽधिपयुक्ताः । 

१. "अत्र क. पाठः. २. न्धः क्ष' ख. ग. पाठः, ३. "तिस्रवति । अ, 
< य) यो'क. ग.पाठटः. ५. श्गोक ख. ग. पाठः. ६.) ५. 'भूमेनीथम्' 

* भ. पाटः. 



१९२ विवरणोपिते होराशाखे 

मिथुनतोटिसदितौ बुधश्छको 
यदि ततः पृथुयक्ाः पृथिवीशः ॥ १० ॥ 

इति । अर्क॑तनये मृगयुले तचसंस्थे सति क्रियडलीरहरयोऽधिपः 
युक्तौ यदि ततः ृधुयश्ाः पृथिवीक्चो -भवतीत्येको योगः । तथा- 

 कंतनये मगथुखे तनुस॑स्थ बुधशुकरो मिथुनतोरिसदहिती यदि पिथु- 

नस्थौ तौखिस्थौ घा यदि ततोऽपि पृथिवीश्च इति योगद्वयम् । बुधः 
ुक्रयोरेककाछे भिथः पश्चमनवमस्थित्यमावात् । अतो शृगमन्दोदये 
मिथुनस्थौ बुधषुकरौ अथवा तौलिस्थाविति योगद्रयकट्पनात्र क- 
तव्या । युबतितौखिसदितौ बुधदक्रामिति वा पाटः । तत्राकंतनये 
पृगयखगते तसिन्ेव तरं संस्थे क्रियङुरीरहरयोऽधिपयुक्ता युबति- 
तौरिसहितौ बुधशुक्रौ यदा (भवति १) तदा एृथिवीश्ो भवति प्रथु- 
(गुण ?यशाधेत्येको योगः ॥ १० ॥ 

अथ राजयोगमनुष्ुभाह -- 

स्वोच्चसंस्थे बुधे रग्न 
रगौ मेषूरणाधिते । 

सजीवेऽस्ते निशानाथे 
राजा मन्दारयोः सुते ॥ ११॥ 

बुधे स्वोचसंस्थे रुभे, भृगो मेषुरणाथिते मिथुनस्थे, निश्लानाये 
सजीवे असे, मन्दारयोः सुते स्थितयोजौतो राजा भवति । अर्थात् 
सूयंस्य सिहस्थितिरप्युक्ता भवति ॥ ११॥ 

उक्तेष्वेतेषु योगेष्वराजवेदाजातोऽपि राजा भवति । वक्ष्यमाणेषु राजवेक्य एव । तद् 
नकतुकामो मालिनीमाईइ - | ` 

अपि खलङ्कुलजाता मानवा राज्यभाजः 
किखुत खपङकःलोत्थाः पोक्तभूपाख्थोगौः । 

१. शुवतितो' , २. श्छः।अ', ३. "काः युवतितोकिसदितौ बुधश्चको यदि 

ततः प्ुयद्चाः एथिवीशो भवति । मिथुनतोङिसदिताविति वा पाठः । तत्पक्षे तु अर्कतनये 
मृगमुखे तलुसंस्थे बुधदयक्रो भिथुनतौलिसददितौ यदि मिथुनस्वो तौरिस्थौ वा यदि ततोपि 

` शृभ्वीशषो इति चोगद्वयम्" ख पाठः. | 

4 ०० === ० 
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चपतिङ्कलसमुत्थाः पार्थिवा वक्ष्यमाणे. 
भेवति हि चयदुल्यस्तेष्वमूषारुपुच्रः ॥ १२ ॥ 

परोक्तभूपालयोगेः खरुखुजाता मानवा अपि रज्यभाजे। भ- 
यन्ति वृपडरोस्थाः किमुत । सृषङ्करेत्थानां राज्यवधिस्वश्यम्पावि- 

यर्भेः । वक्ष्यमाणे: मूपालसोगेः सृपतिङल्नथुत्थाः पाथिवा भ- 
न्ति । रजङरजात। एव राजानो भवन्ति । तेषु वक्यमाणेषु योगेषु 

अभूपाङपुत्रो सृपतुल्यो भवति ॥ १२॥ 
अथान्यान् राजयागान् ओपच्छन्दसिकेनाह - 

"उचनिकोणगेबेलसंस्थे- 
स्थाय भूपतिवक्जा नरेन्द्राः । 

पञ्चादिभिरन्यवशजाता 
हीनैविन्तयुता न भूमिपाः स्युः ॥ १३॥ 

, इति । उ्पाद्यः बलकतस्थः उंचत्रिकोणगेः भुपतिवैशज। नरेन्द्रा 

मवन्ति । मिभिशतुभिवी उच्वगेस्तरिकोणेवो । पञ्चादिभिरन्यवं्च- 

जाता अपि नरेन्द्रा भवन्ति । दीनैखिम्यो हीनैः भूपतिवंशजा 

श्वभ्यो हीनैरन्यर्यशजा अपि वित्तयुता भवन्त्येव । न भूमिपा भवन्ती- 

स्यथः \॥ १३ ॥ 

अथान्यान् राजयागन् विदुन्माटयाहद -- 

सेखास्थेऽरकऽजेन्दौ रग्न 
सोने स्वोच्चे कम्मे मः 

चापं प्राप्ते जीवे रज्ञ 

पुञ्॑ विथाद् भूमेनोथम् ॥ १४ ॥ 

इति । अजेन्दौ रुम अकै ठेखास्थ इति। अजस्थ इन्दुरजेन्दु त्र 

लग्स्थिते सति लश्रराशलौ यत्त्र स्थित इत्यथः । रगै केखास्थे उद्य- 
भ, न = = --तक० 

ए ए त 

` १.२. श्छ्लोख.पाष्टः. ३. न्ति । भ्या रि, ४. भभेः भूपतिवशजाता 

अर्य न्ति लभ्राश्षिस्थित इयथः क कं ग, प्रः 
८ नजा जाक मकान 

# '्वरोरचस्वग्दचिकोणसंस्थैः' इति मुद्धितपुस्तकपाज्ञीकारे इत्तमुपपन्न भवति । 

8, 4. 



१९४ बिवरणोपेते होराशाखे 

छलास्थिते, अर्पोद्यकाल इति यावत् । अत्र मेषस्थेऽके चन्द्रेच 

सति मेषलतरे अर्कस्ारपोदयकाटे जात इत्युक्तं भवति । भमि स्वोच्चे 
मकरस्य, न्दे म्मे, जीवे चायं रने च सति जातं राज्ञः पतरं भूमे- 

नाथं बिधयादित्यन्वयः ॥ १४॥ 
अन्यं राजयोगं विद्युन्माल्याह -- 

स्वक्ष हके पाताटस्थे 
धर्मस्थानं प्रासे चन्द्रे । 

दुित्काङ्प्राप्तिप्राप्तैः 
क्ोचेजीतः स्वामी भूमेः ॥ १५ ॥ 

इति । स्वक्ष पातारस्ये शुक्रे, शृषभे तुलायां वा चतुथेस्थान 

इति यावत् । चन्द्रे धमैस्थानं भि शेषदधित्काङ्गपातिपरपतिः यथा- 
योगं वृतीयकूग्नखाभस्थेजौतः भूमेः स्वामी वतीति सम्बन्ध॑ः। भन्य- 
कुटजो धनवान् भवति ॥ १५ ॥ 

सौम्ये वीयेयुते तलसंस्थे 
वीयीख्ये च छुमे शुभयाते । 

भरमोर्थोपचयेष्वथ शोषे- 
 धमीत्मा दपजः पृथिवीशः ॥ १६॥ 

सप॑ष्टाथः शोकः ॥ १६ ॥ | 
अन्यं राजयोगं वंशस्थनाह -- 

वृषोदये मूर्तिधनारिराभभेः 
 श्राश्राङ्कजीवार्किंसितैनेपोऽपरः । 

सुखे शुरौ खे शादितिर्मदीधिती 
यमोदये छाभगवैनेपोऽपरः ॥ १७ ॥ 

इति। वृषोदये वृषरगने मूर्तिधनारिटामगेः कमेण शशशाङ्कजीवा- 
किसिंतेरपरो नृपो भवति । “उचन्रिकोणगेस्यायैरि'ति पूम॒क्तस्या- 
प्यस्य योगस्य गोबरीवदैन्यायेन पुनरुपादानं पूजाथमिति द्रष्टव्यम् । 

१, न्धः ॥' ख, पारः. 9 शः (ल. पठः. २. म्लीम्ये बर्थयुते तुसंस्ये व्याव छम भयते | 

च सति शेषैधंमार्थोपचयेषु स्थितैश्च जातो नृपजः एृपतिकुर्जो धमौत्मा प्रथिवीरो भवती- 
श्यन्वयः ! अम्यक्ुरुजो धनतांश्च भवतीद्यथः ॥' क. पाठः. ३. श्यम् । यत्रे' ख. ग, 

पाठ त | 



एकादरोऽध्यायः । १९५ 
रााङ्कजीवाकेुतापरेनृषै इति वा पाटः! तत्रापरेरादित्याङ्गारकषुध- 
छकरेलोभस्थेरिति । यग्रकत्र राशौ लप्रगते, गुरौ सुखे, से शचितिग्म- 
दीधिती खे दशमे चन्द्रक, यमोदये मन्दोदये च सति अपरैः 
लाभगतेनेपो राजा भवति ॥ १७॥ 

भथान्यद् राजयोगद्वयं वसन्ततिर्केनाह् -- 

मेषूरणाथतलुगाः चारिमन्दजीवा 
ज्ञारौ धने सितरवी हिबुके नरेन्द्रः 

वक्रासितौ चरिसुरेड्यसितार्कसौम्या 
होराखखास्तश्युमखापस्तिगताः पजेश्ाः ॥ १८॥ 

इति । मेपूरणायतजुगाः श्ररिमन्दजीवाः, घने ज्ञारौ, अथवा 
हिबुके सितरवी यदि तदा नरेन्द्रो मवतीत्यथः। बकरासितौ शरिसुरेच्य- 
सिताकसोम्याः कमेण होरासुखास्तद्ुभल्षिगताः यदि भवन्ति तदा 
भजेशो भवतीत्यथेः । बक्रासिताविति पृथद्निर्दशस्तयोरुभयोरपि 
होरास्थितिं ोतयितुं कृत इति द्रष्टव्यम् ॥ १८ ॥ | 

एवयुष्तानां राजयोगानां फरागमकालं स्वौगतयाह -- 
कमेरग्नगतपाकदक्चायां ` 

राज्यटन्धिरथवा प्रवरस्य । 
चा्ूनीखगहयातदद्ायां 

सिद्रसश्रयदह्ा परिकसर्प्या ॥ १९॥ 
इति । कमेरग्नगतपाकदश्चायां राज्यरुष्धिभैवति इलयन्वयः । 

कमेगतो रुग्नगतथ तयोर्योगकरैग्रहेष्वन्यतमयोः वकाधिकस्य पाक- 
दायाम्र् अन्तदेशायां राञ्यरुन्धि्वति । अत्र राजयोगाभावेऽपि 

 कमेगतस्य वा लग्नगतस्य वा पाकदशायाम् अथवा कमोधिषस्य 
वा रुग्नाधिपस्य वा पाकदशायां जन्मिनां खस्रगृहाभिपत्यस्य 
भ्राप्निरि्युसन्धेयम् । अथवा प्रवरस्य जन्मकाठे यः प्रबलो ग्रहः 
तस्य पाकदशायां राज्यलग्धिभेवति । 

“तुलायां दशमे भागे स्थिते कमरुबोधने । 
अपि राजक जातो भिक्षामेनोपजीवति ॥" | 

~ १ न्ति। अन्यकुलजो धनवांश्च भवति ॥' क. पाठः. २. भ्येः। भत्र व श, 

पाठः, ३. “ददीयति -- क ख, ग. पाठः, 



कक 

१९६ विवरणोपेते हेराशाज्ञ 

इत्यादीनामन्यद्च।स्ोक्तानां सजयोगापबादानां सामन्यकारणं शतरुनी- 
चगतत्वोपेति ताननुक्तवा शबुनीचगतानां ग्रहाणां दश्चापाककाटथुप- 
दिशति --शनीचगृहयातदशायां छिद्रसंश्रयदश्चा परिकर्प्या । शात- 
यतीति श्नः । श्लातनं तनूकरणम् । ततो भोमादीनां किरणोच्छे- 
दकता श्रयीऽपि मोद्यावस्थायां शद्रित्युच्यते । द्थंभाप्तस्य स्वतः च- 
धजितस्य.वा शद्धुषडवं प्राप्तस्य वा नीचंगृहं यातस्य वा नीचराशि 
प्राप्तस्य बा ग्रहस्य पाककाले खिद्रसंश्रयदश्चा परिकरप्या । छिद्र 
छिद्रपहारिभिः श्रुमभिरन्विष्यमाणमनयेमुरमवस्थान्तरं दद्रशब्दे- 
नोच्यते । तस्य सं्रयदश्चा प्राप्त्यवस्था राञ्यश्रंश हति यावत् । 
अथवा -- खिद्रदश्षा अनथेषहुलापस्था । संश्रयदशा अनथेबाहव्येन ` 
बलाधिकस्यान्यस्य संश्रयावस्था । अत्र छिद्रसश्रयराब्देन भशप्रापि- 
रनथौसदिष्णुतया बख्वदन्यराजसंश्रयश्च विवक्ष्यत इति परिकरप्येति 
पदेन थोत्यते । परितो विचिन्त्य कट्यनं परिकरपनम् । शड्नीच- 
गृहयातदशायां पूवोवस्थापरिहाणिभेवद्येव । तत्रात्यन्तं भश्चो वा 
अनथेवाहुल्यं वा अनथश्षमनायान्याश्रयो वा ग्रहाणां बरावरवशेन 
निरुप्य वक्तज्य(मू् ) इत्यथः ॥ १९ ॥ 

ग॒रुवुधसितरग्ने सप्तमस्थेऽकंपुे 
वियति दिवसनाथे भोगिनां जन्म धिध्यात् | 

श्ुभवलयुतकेन्द्ैः शूरभस्थेग्य पाये- 
ब्रजति शाबरदस्युस्वामितताम्ैभाक् वे ॥ ॥ २० ॥ 

 सुरुवुधसितलप्ने अकंपुत्रे सप्तमस्थे च भोगिनां जन्म विद्यादि- 
सवन्धयः । गुरो बुधे सिते च रम्नस्ये सति मन्दे सप्तमस्य च भोगिनां 
भोगवतां राजतुस्थानामित्यथः । अत्र योगे गुरुबुधयोः शनेश त्रयाणां 
दिभ्बलसम्भवात् कीतिमन्तः छखिनो जायन्त इत्यथः । तथा गुरु 

छ समस्मे, विपति दिवयनये च भोगिना जन विचा् । न ेभोोममसयोकमोोकिन्य्ृिो१ „ क-५3 

१ "फक.ग.पाठः २. शत्तिरनथैप्राप्तिर, ३. श्यः । अत्र च गा्भिः-- 
“लक्मणः कर्मगो वा स्यादथवा प्रबरो ग्रहः । स स्मात् स्वान्तदेशाकाङे राज्यदः भ्रबरो 
यदि ॥ नीचारिगृहसेस्थस्य दुदा्ां प्रबङस्य च । च्युतिर्बरविहीनस्य तन्मोक्षः परसं- 
भया ॥" इति ॥ १९ अथ भोगिनां दावरदस्युस्वासनां च जन्मक्ञानं मरिन्याहई् - 
यु: ४, ध्चे.॥ इति। गु के, पठिः. ` 



द्वादशोऽध्यायः । १९७ 
अतर बुधसितयोरेगनगत्वं न विवक्षितम्, अपम्भवात् । अतो 
दिग्बलुक्ता गुरशनिश्रूया योगफरमद्ा इति द्रव्यम् । श्चुभवलयुत- 
कनदः कूरभस्थेः पापैश्च षरदस्युस्वामितां वजति । केन्द्रैः श्भवल- 
युक्तेः, पपिः शरभस्य शबरदस्युनां नीचानां स्वामितां बजति 
अध्यक्षतां वरजति, अथेभाक् च भवति । शुभग्रर्वयुक्तेः कन्दरगतैरिति 
केथिद् ४०२०७०१ । तचायुक्तम् । यसखाद् गानः -- 

““पापक्षत्रगतेः पपिः केन्द्ररथः सौम्यराधिभिः | 
सबरेयस्य जन्म स्यादसौ ३ दस्युनायकः ।'' 

इति ॥ २० ॥ 
इति होराविवरणे एकादलोऽध्यायः॥ ` 

अथ द्ाद्दोऽध्याथः। 
विशेष्टजननसम्भवानत एव कादाचित्कान् राजयोगानुक्त्वेदानीं नमःस्थग्रहजनितान् 

नियतविषयानाकृतिसर्याभ्रयदलमेदाच्चदुर्विधान् नाभस्सयोगान् निर्दिशति । वत्र प्रथमं 
तेषां सङ्कधाविभागमौपच्छन्दसिकेनाह -- ति 

नवदिग्विसवसिकाग्निवेदे- 
णिता दिचिचतु्विकल्पजाः स्युः । 

यैवनेलियणा हि षटछती सा 
कथिता चिस्तरतोऽच्र तत्समासः ॥ १॥ 

इति । दवित्रिचतर्विकल्पजा नामसयोगाः सङ्खया त्रिकागिनवेदे- 
गुणिता नवदिग्बसवः स्युरिति सम्बन्धः । दयोखयाणां चतर्णौ च बि- 
कर्पेन जता द्ित्रिचरुविंक्सपजाः। दयोराकृतिसह्कययोरविकल्येन जाता 
योगाः भिकेण गुणिता नव सप्तिः स्युः । ज्रयाणामाढृतिसङ्कया- 
भयाणां विकखनजा योगाः अगिनिगुणिता दिन्नः तश्चत् स्युः । चतु- 
णोमाढृतिसङ्कयाश्रयदलनां विकल्यजा योगा वेदगुणिता वसवः 
हार्चिशत् स्युः । अत्र सपरित सङ्खयायोगाः सेति वक्ष्यति । अतो 
विश्तिराकृतियोगाः सक्च सङ्कयायोगाश्च । सपविशतिभिः संदैव 
चत् । अतच्चय आश्रययोगाः । त्रिंशद्धिः सैव द्वात्रिंशत् । अतो 

१. क्तेः छभकतरलयुकतैरिति यावत् । पाः क.पाठः. २. तति॥२० "ख. 

ग. पाटः, ३. (ति राजयोग ए" क. पाठः ४. शः प्रद्ध्यैते -- न" ख. ग. पाठः, 



१९८ विवरणोपेते होराद्याखे 
रै द्योगौ । एवं सम्भूय द्ात्रिशन्नाभसयोगा भवन्ति । एतेषु यो- 
गेषु रारिभिगरहे पथक् पथम् विकटप्यमानेषु सङ्कयाबाहुस्यं भवतीति 
यवनानां मतेनाह - यवनैः सा त्रिगुणा षदछती कथिता । ते नाभ- 
सयोगाः सा इत्यनेन परामृश्यन्ते । निर्दिश्यमानपरतिनिदिश्यमानयो- 
रेकायतामपादयन्ति स्वेनामानः पययेण च त्िङ्गघुपाददत इति 
षटूछतीगतस्लीखिङ्खेन सेति निर्देशः कृतः । षदह्ती षण्णां शतानां 
समाहारः षटष्ठषी, सा त्रिगुणा अशदश्चशतानि । यवनाचधिः ते 
्रा्िंशनाभसयोगाः विस्तरेण फलविशेषः सहेति यावत् । अश्टादक्ष 
शतानि कथितानि । हिः प्रसिद्धौ । अत्र तत्समासः । अत्र तेषां स- 
मासः सेक्षेपाद् द्रात्निशदेव कथ्यन्त इयथः ॥ १॥ 

तेत्राध्रययोगानाह -- 

रज्जथैसलं नलं चराथेः 
 सद्यस्त्वाभ्चयजानिदहदाह योगान् । 

केन्द्रैः सदसयुतेदेलाख्यो 
 सक्सर्पो कथितो पराशरेण ॥ २॥ 
इति । इह सत्यस्तु चराचैः ग्रहथुतैः रज्जुः युसरं नखम् आ- 

भयान् योगानाहेत्यन्वयः । इह नाभसयोगेषु चराचैः चरस्यैः ख- 
वग्रहः रज्जुः रथिरः धुसलम्, उमयस्थैः नलम् इति आश्रयजान् 
अत्रय मूतेथरादिभिजांतानिलथैः सदसदयुते ¦ केन्द्र दङाख्यी 

सक्स्पो पराशरेण कथितावित्यन्वयः । केन्द्रैः श्भयुवैर्दलाख्यः 
सम्योगः, अशुभयुतेदेलाल्यः सपैयोगः, इति द्वौ दकयोगौ । एव- 
माभ्रययोगास्रयः। दलयोगौ च द्रौ । वक्ष्पमाणेष्वाङ़ृतिसङ्कखयायोगेष्व- 
न्तभावेऽप्येषामवश्यभाविफरग्रदत्वप्रददीनाय प्रथमं निर्देशः कृत इति 
वेदितव्यम् ॥ २॥ | ` ि 

` १ अया्रययोगतरयं बीपच्छन्दर्मिनाद् 5 रद्र ज्नः अथाश्रययोगत्रयं चौपच्छन्दसिकेनाह-, २. द्भ । अन्न षिद् न्याख्यासं 
| चरराशिचतुष्के यदा सर्वे अहा भवन्ति तदा रज्जुनौम योगः, एर्व स्थिरराश्चिचतुष्के 
सुसर, दविखभावचतुष्के नलम् । तच्चायुक्तम् । यस्माद् गा्िः -: “एको द्वौ वा त्रयः 

 . सवे सरवैयुक्ता यदा प्रदैः । चरयोगतदा रञ्जुः सेव्यानां जन्मनो मवेत् ।1 स्थिर- 
 धैनमुसरं नाम मानिनां जन्महृन्दरणाम् । द्िस्वभवि नर्यं ठु षनिनां परिकीक्तितम् 1" 
` तथाच. सत्यः--"चरराशिभेमरेनदरे रज्ज: स्थिररारिगेस्तथा शुसलम् । द्विशरीरगतैयौमो - 
वति नरो सुनिभिरदिष्टः ॥° इति । व" क, पाठः, 
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एतान् योगान् प्रयन्यषां मतं द्यति 

योगा वजन्त्याभयजाः समत्वं 
यवान्जवज्ाण्डजगोलकादयेः । 

केन्द्रोपगपोक्तफलो दलाख्या- 
चित्याह्ुरन्ये न पथक्फरौ तौ ॥ ३ ॥ 

इति । आश्रयजा योगा यवाग्जवज्राण्डजगोलकयिः समत्वं 
वरजन्तीरयन्वयः । केन्द्रपणपरापोष्किमानामसङ्रेण चरादित्वपसङ्गात् 
समत्वमाभ्रयजानामाकृतिजेरित्यन्ये आहुः । तथा दलाख्यावपि 
केनद्रोपगप्रोक्तफलो केन्द्रोपगपोक्तैयेगिस्तुल्यफलौ पथर्फलो न भ- 
वत इति चान्ये आहुः । एवमन्येषां मते आश्रयदरयोगा न सन्तीति 
भावः ॥२॥ | 

आकृतियागानौह-- 
आसन्नकेन्द्रमवनदयगेर्गदाख्य- 

स्तन्वस्तगेस्तु दाकटं विहगः खबन्ध्योः । 
द्ङ्ाटकं नवमपश्चमटग्नसंस्थै- 

खेग्नान्यगेहैलमिति प्रवदान्ति तसञ्ज्ञाः ॥ ४।॥ 
इति । आसन्नकेन्द्रभवनद्रयगैः गदाख्यो योग इति तज्ज्ञाः 

भवदन्ति इत्यन्पयः । उभ्रसुखगतेः सुखास्तगतैः अस्तद्चभगतैः 
दशमरप्रगतेअ ग्रैगेदाखूयो योग इत्यथैः । ् रसप्मगतैः शकटम् । 
दश्षमचतुथेगेविहगः । नवमपन्चमख्संस्थैः भूङ्गाटकम् । रश्रान्यगैः 
धनत्रिकोणे सहजत्रिकोणे हिबुकत्रिकोण बा स्थितेगरदेहेरसंज्ञो योग 
इति तदिदो बर्दन्ति ॥ ४ ॥ 

अथं वज्रादियोगान् वैतारीयेनाह -- 

चकटाण्डजवच्छुभाश्चुभे- 
वें तद्िपरीतगैयैवः । 

कमलं तु विभिश्नसंस्थिते- 
वपी तद् यदि केन्द्रधाद्यतः ॥ ५ ॥ 

१. नतमुपजातिकयाह-->, २. शन् बघन्ततिरुकेनाह -; क. पाडः ३. 
ताः श" स, पाठः. ४. नन्ति।॥ क्ष ख. ग. पाः. 
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इति। शकटाण्डजवच्छुभाशभेवेजम् इत्यन्वयः । श॒कटवत्ं तन्व 
स्तगौः शुभः, विहगवत् खवन्धुस्येरश्यभेश्च वज नाम योगः। तद्विपरी तगे- 
यवः खबन्धुस्थैः शुभस्तन्वस्तोरद्यभेश्च यवो नाम योग इत्यथः। विमि- 
असंस्थितैः कमलं तन्वस्तखवन्धुभिः चतुभिरपि सभाश्मयुतैः कमलं 
कमख्योगः। तत् केन्द्रबाह्यतो यदि वापीत्यन्वयः। केन्द्रवाह्यतः केन्द्रा- 
दन्यत्र पणपरेषु चतुषु, अथवा अपोष्धिमेषु चतुष स्थितैः श्युभाश्यभे- 
वापी नाम योगो भवतीत्यथेः ॥ ५ ॥ 

सुयौश्वतुथ॑भवने बुषडुक्रयोः स्थिलयसम्भवात् कथमेवमुक्तमि त्रा -- 

पूवैशाखालसारेण भया चज्रादयः कृताः । 
चतुथे भवने सुखाज्तसितौ सवतः कथम् ॥ ६ ॥ 
इति। मया पूवेशाखरानुसारेण बज्रादेयः कृता इत्यन्वयः । पूवै- 

शाक्ञामुसारेण पविरक्तानि शाख्ःणि दृष्वा तदनुसारेणेस्यथः । घ. 
 ाच्चतुथभवने सितौ कथं भवतः । तस्मात् तथोक्तयोगानाग् अस- 
म्भवेऽपि पूर्वशाल्ञेषु दष्टा योगाः पूर्ेशास्रवहुमानान्मयोक्ताः । अत्र 
कथमित्यन्त निर्दे शादक्षरसङ्ख्यया “मन्वन्तरं तु दिव्यानां युगानामे- 
फसप्ततिः” इत्युक्तस्य मन्वन्तरथमाणस्य सूचनात् पूषैस्मिन् मन्वन्तरे 
ुषक्रयोः परिथिपरमाणचलनेन तथापि सम्भाव्य, पुवीचाया न इथा 
बदन्तीत्याचायंस्यामिभ्रायो श्योत्यते । तथाच पूरव॑शञाञ्चवचनं प्रति 
वराहमिहिरेण संहितायचुक्तम् - 

“आ श्येषाधाद् दक्षिणषुत्तरमयनं तथा धनिष्ठाघम् । 
पूष कदाचिदासीद् यत् प्रोक्तं पूर्शान्िषु ॥ 
साम्मतमयनं सवितुः ककेटकायं मृगादि तथान्यत् 

(अध्या०३, शो* १,२) 
इति । कालान्तरायचस्यायनचख्नस्य सद् भावदर्घनेनातिबहुकालान्त- 
राय इुषशक्रयोः परिधिचल्नमपि सम्भाव्यमिति पूर्वाचार्यमतानि- ` ` 
रासाऽत्र न इतः, किन्तु तत्मदशेनमेव छृतामिति दष्टव्यम् । आचा- 

` येणान्यत्रापि पूवोचायैमतविषयमात्मीयमतं भद्वितम् । तथाहि -- 
` % श्रादुुममाह- ~> व ` ~ 1 



दराददोऽध्यायः | २०१ 

“ज्योतिषमागमशाश्चं विप्रतिपत्तौ न योग्यमस्माकम् । 
स्वयमेव विकल्पयितुं किन्तु बहूनां मतै व्ये ॥" 

इति ॥ ६॥ 
एवमयतनकालीनवुघशुक्चारवशान्नाभसयोगेषु केषरानविदसंभवेऽपि पूैरान्लप्रामाण्येन 

तस््रदशनममिधाय पुनरपि प्रकृ तमनुसरति - 

कण्टकादिषवरततेस्तु चतुगेदगतेभरहैः। 
यूपेषुशशक्तिदण्डाख्या दोरायेः कण्टकः कमात् ॥ ७॥ 

इति । कण्टकादिग्रवृततेः चतुेहगतैः ग्रहैः युपेपुशक्तिदण्डाख्या 
योगा मबन्तीतयन्वयः | कण्टकपारभ्य पत्तेः चतुषु राशिषु स्थितेभरैः 
युपादयो मन्ति ! कः इुत्रत्यशङ्कायामाह -- होरा्यैः कण्टकैः क्रमा- 
दिति । होरादितो यूषः, सुखादित इषुः, सक्मादितः शक्तिः, दशमा- 
दितो दण्ड हेति यावद् ॥ ७॥ 

भथ नावरादियोगपश्वकमनुष्टुमाद -- 

नौकूटच्छच्चापानि तदत् सप्तक्षसंस्थितेः । 
अ्धचन्द्रस्तु नावादयेः पोक्तादन्यक्षे संस्थितैः ॥ ८॥ 
इति । तद्त् सप्तकषसस्थितेः ग्रः नौङटच्छत्रचापानि भवन्ति । 

तदटदिति युपादिवदित्यथः। ल्परादारभ्य सकक्षसंस्थतेग्रहः नौयोगः । 
तथा खादितः ५८९ । सप्रमादितश्छ्त्रम् । द्चमादितश्चापयोगः । . 
नावाय; ब्रोक्तादन्यकषेसस्थितेस्त॒ अधचन्द्रो नम योगो भवति । 

प्रोक्तादन्य्षसंस्थितैरिति । प्रोक्तात् कण्टकाद् अन्यत्र) पण- 
परादिसध संस्थितैः, अथव पोकिमादिसपषस्थितभरहेरभचन््रो 
नाम योगः सम्भवति ॥ ८ ॥ 

अथ समुद्रचकाल्ययोगावचुष्टुमाद -- 

एकान्तरगतेरथात् सखुद्रः षडगरहाभरितेः । 
विलश्चादिस्थितेश्चक्रमियाक्रुतिजसङ्गहः ॥ ९ ॥ 

इति ! अर्थात् प्रेति एकान्तरगतैः षड्हाभितेः ग्रहः सुद्र 
~ ~~~ क 

१. नति! । अथ यूपादियोगचतुष्टयमनुष्टुभमाह --कः क, पाठः. २. (तुथुहगंते 
न देरदण्ड £ 

नो 4 

ख. पाठः. ३. (दितः प्रवृततश्वतुशेदगतैगरहेदण्ड' क. पारः. ४, (त.॥ ना ख. ग. पाडः 

५. न्ति \ अत एवाषपरकारः ॥' क, न्ति ॥ए' ख. ग, पाटः, 

ष 
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भवतीलन्वयः । धनस्थानमारभ्य एकान्तस्थितः लभ्राद् युग्मराश्षि- 
प्कस्थितेरिति यावत् । एवंस्थितेभरहैः सशुद्राख्यो योगः । विरुप्रादि- 
स्थितेरेकान्तरगतेः षड्श्हाभितैः चकर भवतीत्य.यः । रनाचोजरा- 
शिषर्करिथतेभरहेधकरनामा यगो मवति । इत्याकृतिजघङ्श्रहः एवमा- 
छृतिजानां योगानां सङ्ग्रहः सेक्षेः । एतषां योगानां र रेग्रहविे- 
पृजनितवेचिभ्यवशाद् पस्तरोऽपि वेदितव्य इति योतथिष स्य 
इत्युक्तम् ॥ ९ ॥ ` 

एवमाकृपि जानां विंरातिमुक््ना सङ्कथामे गिसप्तकं दाङ्न्याह् - 

सङ्कथायग(; सप्त सप्तक्षसंस्थै. 
` रेकापायाद् वह्यका द्मिनी च । 

पाशाः केदार आलो युभं च 
गोलं चान्ये पूर्वसुक्तान् गहाय ॥ १० ॥ 

हति । सपकषसंस्थैः एकापायात् सप्र सङ्र्यायोगा भवन्ती- 
न्वयः । एकापायात्, “ल्यबूलोपे पश्चमी" एकापायं विषयि- त्यथेः । तत्र स्संस्थैरेको योगः । तत एकपायेन षट्क्षस्यैः दवि 
तीयः । तत एकप येन पञ्चरस्थस्वृतीय इल्यादि. । योगानां नल मानि कमेणाह -- सपस्थितगरहेवछक । प्रदृ्षस्थेदः;नी । पञच- 

कषस्थेः पाशः । चतुकरकषसयैः केद्(रः । त्रिरा स्थैः शूरयोः । द्विय- 
रिस्थेयुगम् । एककषस्थर्गोरयोग इव्यथः । अत्र त्येषा मतमाह-- अन्ये ूवेषक्तान् विहाय सङ्ल्यायो गा ६ते वद. त । पयुततेषु पञ्च पशति- 
योगर सत्सु सं एव ग्राह्यः । तेषामेकस्य.पि टक्षणाभ।३ सख्या 
॥ र्या इति बदन्ति। अन्यान् पूर्धुक्तान् विह येणति वा पाट; ` ॥ १०॥ | | क 

उक्तानां दा्रशद्यंगानां ऋमेण फलाप्याह -- -. 
| इष्य विदे दानिरतोऽध्व रुचिश्च रजञ्ल्यां 

`  मानी.षने। च जुसटे बहक्कलखयसक्तः । . 
` व्यङ्गस्थिराथनिषुणो नलजः खुल्यो [र 

 .: म.गान्वितो सुजगजो --- "गावत खजगजो बहुदुःख भाक् स्वात् ॥ ११॥ 
' १...नां पश्चि ख. पाठः. २. 'गानाह् -- स. ग. पठः. ३. गो, ४, द्यः भ. पाठः, ५, अभा्रययेगत्रयदरूयोगजोतानां फक वसन्ततिलकेनाह --, कृ. पाडः. 
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इति । रज्ञां रञ्जुयोगे जातः, इष्यः इष्य, छः, विदेशनि 
रतः अन्यदेशच वासं, अभ्वरछवश्च भवत । छसछ मार्न। गवितः, धना, 

बहुषरत्यसक्तः बहुकमारम्भशीरथ भवत । नरुजः नर्यष्गजतः 
व्यङ्गः अङ्खवकस्ययुक्तः, स्थिरः, अभनपुगश्च भवते | अ्यानेपुण 

इति वा पाठः |! खगत्था भोग न्वतः ¦ खम्यगे जातः भोगन्वतः 
भोगैः सक्चस्दनवनितादि भिरन्वितो भवति । युजगजः बहुटूःखभाक् 
स्यात् । थुजगजः सपेयोगज.तः बहुःदुखभाक् स्याद् बहूनि दुःखानि 
लभते ॥ ११ ॥ 

एषां फलदने विरोषमाई-- | 

आश्रयोक्तास्तु चफला सवन्त्यन्यविभिश्निताः। 
मिश्रा यैस्ते फर दद्युराम्ाः स्वफलप्रदाः ॥ १२॥ 

इते । उक्तेषु य॑गेवु आश्रयः क्तानामन्येषां च युगपष्टक्षण- 
सम्भ्वे आश्रयोक्ता वेफला भवन्ति । अन्यविपिशिता इने हेतुगभं 
विरेषगम् । य्िथरास्ते याः फएठं दद्युः । अन्ययागफलमव भ 
वति । अभिघ्रा स्वकटग्रद।; । अन्प्रथोगेरमिश्रा एव आश्रययोग 
स्वफटं प्रयच्छन्त ॥ १२॥ 

` अथ गददियोगफलं वसन्ततिककेनाह -- 

यञ्वाभभाक् सखततमध्वरुचगेदायां 
तद्ब्र च्तिसुक् चाकटजः ससजः कुदारः । 

दूतोऽखनः कलहक्द् 'चेदगे परषदेखः 
श्युद्यटके ॥चरखुखी कूषिक्ृद्धलास्ये ॥ १३ ॥ 

` हति ¦ गदायां यज्वा यजनर्श!छः, अथे भाक् सततं धनयुतः, 
 अध्वरुचिश् भवति अध्वगभनश्ीर इति यावत् । अथैरुचिरिति बा 
पाठः | शकय्जः तद् तथ् तदु्टस्या शकरवृन््या जीवति भाराद्ोनां 
व!हनेन बहनेन वा जव।त । सरुजः रा कुदारः हंस्सितमयेभ 
भवति । विहगे दतः सन्देशहरः, अटनः गमन १।ख;,) कर्हक्तां च 
प्रदिष्टः । शृङ्गाटकयोगं 'चरसुखी चिरकासुषा । हराख्ये कृषेढत् 

कृषिका भवति ॥ १३ ॥ 

१, षषमचुष्टुभमाह-- क, पाठः. -२. (ति ॥ वजे" ख. ग. पाठः‹ 
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अथ वज्ादिफलठं वसन्ततिरुकेनाह -- 

वज्रेऽन्त्यपूवेसुखितः सुमगोऽतिश्यारः 
शौधान्वितोऽप्यथ यवे सुखितो वयोन्त्ये | 

विख्यातकीच्थेमितसोख्ययुणश्च षदे 
वाप्यां तजुस्थिरशुखो निधिक्रन्न दाता ॥ १४॥ 

इति । वजयोगे अन्तकाले पूवैकठे च सुखितः, सुभगः 
सवेजनवहमः, अतिशय भवति । अथ : वयोग सौयीन्वितः, 
चयोन्त्ये सुखितश्च भवति । प्मयोगे बिख्यातकीरिः प्रसिद्धयचाः, 
अमितसौख्यः अमितगुणश्च भवति । वाप्यां बापीयोगे तनुस्थिर- 
सुखः तनं अघ्यं स्थिरं सुखं यस्य सः । अस्पसुखं बहुकारं भवती- 
त्यथः । निधिष्ृद् भूमावथंस्थापनशीटः । दाता नच दानशीटो न 
भवति चं ॥ १४॥ 

अथ युपादिफलं वसन्ततिरुकैनाह क 

त्यागात्मवान् कतुवैरेथेजते च यूपे 
दिसोऽथ यप्त्यधिक्रतः रारकरच्छराख्ये | 

नीचोऽलसः सुखधनैर्वियुतश्च शक्तौ 
दण्डे प्रियेर्विरदितः पुरुषोऽन्त्यच्त्ति; ॥ १५ ॥ 

इति । युपे यूपयोगे त्यागात्मवान् त्यागवान् आत्मवांश, 
तुवेरेथजते {8 (ह र च । अथ शराख्ये हिंसः हिसाशीलः, गुप्त्यधिकृतः 

काराग्हरक्षकः, रर् शरसम्पाद्कश्च भवति । रक्तौ योगे नीचः 
अलसः मन्दः, सुखधनेवियुक्तश्च भवति । दण्डे योगे प्रियेविरहितः += | 
अभीष्टननेर्वियुक्तः, पुरषः पौरुषयुक्तः, अन्त्यषृत्तिः अन्त्यवयसि च- 
तियुक्तश भवति । अन्त्य्त्तिरित्यत्र उपनिषद्राक्यविचारको वा शुद्र- 
दत्तिरिति वा केचिद् व्याचक्ष्ते ॥ १५ ॥ 

भथ नावादियोगफलं वसन्ततिरुकेनाह- 

कीत्यां युत्चलसुखः करुपणश्च नौजः 
. कटेऽन्रतः प्टवनबन्धनपश्च जातः । 
~~ ल= = स 
१ ॥ ला ल. ग. पाठः. २. सः क्रियास्वपदुः सु" क. पाठः. ३. (ति॥ 

की" ख,ग. पाठः, | 
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छश्नोद्धवः स्वजनसौख्यरतोऽन्त्यसौख्यः 
अरस्तु काशैकभमवः पथभानत्य सौर्यः ॥ १६ ॥ 

डत । नाज ¦ न्।यगजातः कीस्थौ युतः, चटसुखः, कृपणश्च 

भवति । कृष्ट कटयागे जातः असतः सत्यरहितः, वनवन्धनपश्च 
वन जरतरणादकं बन्धनं कारागारं पाति रक्षतीति पुवनवबन्धनप्ः। 
अचरत शरुवनवन्धनपश भवतीर्यथेः । छत्रोद्भवः छत्रयोगे जातः 

स्वजनो ख्यरतंः बन्धूनां सुखं करोति अन्ध्यवयसि सौख्य्ांशच 
भवति कायकभवः चापयोगे जाभस्तु शूरः, प्रथमवयसि अन्त्यवयसि 
च सोख्यवान् भवति ॥ १६ ॥ 

अथाधचन््रादियोगप़टं वसन्ततिलकेनाह -- 

अर्घेन्दुजः सुभगकान्तवपुः पधान- 
स्तोथार्ये नरपतिप्रतिमस्तु भोगी । 

वक्र नरेन्द्रमङुटदातिरभ्जिताङ्ाधि- 
वीणोद्धवश्च निपुणः पियगीतद््तः ॥ १७ ॥ 

इति । अर्धेन्दुजः अधेचन्द्रयोगे नातः सुभगकान्तवपुः सुभग- 
कान्तक्षरीरः, प्रधानः स्वजनप्रधानश्च भवति । तोयाख्ये तु सथर 
योगे तु नरपतित्रतिमः भोगी च भवति । चक्रे चक्रयोगे नरेन्द्र 
मङ्कटदयुतिरञ्जिताङधिः चक्रवती भवति । आकृतियोगफलान्युक्तानि । 
सङ्खधथायोगफछान्याह - वीणोद्धवः बीणायोगे जार्तः निपुणः सवं- 
कर्मसु दालः, भियगीतनृत्तथ भवति ॥ १७॥ 

अथ दामिन्यादियोगफटं वसम्तःतेर नाह -- | 

दातान्यकायेनिरतः पशुपश्च दाश्चि 
पादो धनाजेनसुशीरुखश्रत्यवन्धुः । 

केदारजः कू. चेकरः सुषहूप मीज्यः 
रः श्चतो धधरुचिविधनश्च दरे ॥ १८ ॥ 

इति । दाचि दामयोगे दाता, अन्यकायेनिरतः, पशुप पशु 
१, शखः कदाचित् सुखी छ" क. पाठः. २. न्तः, अ, ३. पति ॥ अर्धे" ख, 

ग, पाडः ॐ. (तः सुनि क. ग. प्राः, | | 
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पार भवति । पारायोगे धनाजेनखुशीसुृत्यवन्धुः धनार्जन 

थन।पादकः सु्ीलः श।भनकशषालः सुभृत्यः सुबन्धु भवति । धना- 

सनविदील इति वा पाठः । केदपरनः कृष्करः, अतए सुबहु 

भोज्यश्च । शट शूलयोगे शूरः, कृतः व्रणवान्, वधरुचिः वधप्रियः, 

विधनश्च भवे।त ॥ १८ ॥ 
अथ युग।दिकफलं (ह 4१ हरिण्या -- 

धनविरदितः पाषण्ड वा युगे त्वथ गोलके 

विधनमोछनो ज्ानापितः कु द्धाल्प्यलसाऽटनः । 

इति निगदिता योगाः साधे कटै(रह नाभसा ` 

निथतफलदाथ्िन्त्या छेते समस्तदश्षास्व.पे ॥ १९॥ 

हति । युगे योगे घनधिरहितः) पण्डी वा प"षण्डवान् त्रयी- 
क 

मा्च्युत इत्यथः । अथ गोरुयोगे बिधनमटिनः, ज्ञानपेतः ज्ञानर 

हितः, कृरि्यः इप्सितशिस्पी, अलसः भन्द्, अटनः । इति नाभस- 

योगाः फरैः सार्ध निगदिताः । एते नियतकर्दा असन्द्ण्धफरप्रदाः 

छमस्तदशस्वपि चिन्त्याः। एते योगाः केचिदश्चभाः केचिच्छुमाश्च । 

धुमदशायामप्यशचुमानि कर्वन्ति, अश्युमदशायां शुभान वन्ति । यतो 

नियतफठदा अतः समस्तदश।स्वप्येतान् योगानालोच्यैव फरानां 

निर्देशः करैव्य इत्यथः ॥ १९ ॥ 
| 

इति होराविवरणे नाभसयोगाख्यो द्वादशोऽध्यायः ॥ 

। च ५ क, र + न = ि ५ 

अथ ॥ अध १द् ऽध्यायः | विं 

“सुवा ्रेन्दान् निदधे तुखायमिकत्र सवौनपरत् चन्द्रम् । . 

प्रजापतिः श्पैरमतोलयत् तान् विशिष्ट आसं. देमरदिमभागः ॥ * - 

इल्यादिवचनप्रतिप"्देतमाहात्म्यस्य भनरूपतया सवेफलाचुभावकस्व चन्द्रस्य अव~ ` 

दय्भोविकलन् योगानां -- ˆ ` ` | 
¢ वेकः 

अधमसमवरि छान्पक्केन्द्रादिसंस्थे 
क क, , +» - ( (१ क 

शद्धिनि विनयवेन्तज्ञानधीनेपुणानि । 
१. नक्षोःक.ग. पाः. २. तति 1 के, ३, ि॥ध'ख. ग. पाठः. 

४, भ्वितग्यफ), ५. ` (ह । तत्र प्रथममरककेन्द्रादिस्थे चन्द्रमसि जा(तस्य स्वरूप. 

 श्ानार्थं शादैलविकरौञतेनाह -- अः क. पाठः. । क 

-----“ =+ ---~- ~ 
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अहनि निदा च चन्द्र स्वेऽधिनन्राराके वा 
सर गुर, सतदडे 1नत्तवान् स्यात् सुखा च ॥९॥ 

इति । अककेन्द्रादिसंस्थे शरिनि विनयवित्तज्ञनर्धनैपुणानि 
अधमसमवरिष्ठानि भवन्तीत्यन्वयः । विनयः रिक्ष! श्रतातिरेछजनितां 
मनःशान्तिरेत्यथैः । वित्तं पनधान्यादिकम्पत् । ज्ञानं तत्का ख्वशुचित- 
ज्ञानम् । धानेपणं इद्धिक।शखम् । एतानि चत्वाये पि अकेश्य केन्द्रस्य 
चन्र अधमानि अर्षा) पणपरस्थ समान मध्यमाने, आपङ्िमस्थ 
वरिष्ठानि उत्कृष्टानि भर्वन्ति । अत्र चतुणा फखनां कमेण चतुषु के 

 न्द्रादिषु विशेषेणाधमसपवगिषठसवं द्रष्टव्यम् । अकेस्थितराशितद्वितीय- 
तत्तृतीयेषु भिनयस्य अधपसमवरिष्टत्व, तथा अक।त् चहुथपञ्चषष षु 
स्थिते चन्द्रे पित्तस्य अवमसंमवरिषठ्वं, सप्मादिषु ज्ञानस्य, दशम।- 
दिषु धीनपुणस्य अधमसमवरिष्ठत्वम् । चन्द्राश्चितवेगवरोन तद्विशेषाश्च 
वक्तम्याः ¦ स्वे अधिमित्रांशके वा प्थिते चन्द्र अहनि निष्ये च सुर 
गुरुपितच्टे वित्तवान् सुख। च स्यादित्य.वरयः । र स३.रके सुरगुरु 
सितद्े अहन सुरगुरु निशि सितदृष्टे च तित्तवन् रखी च भवति । 
यत्रकुत्र चत् स्वनवांशे स्भत्रनवांशे वा स्थितः ।देवा गुरूदषशत् 
तथा रत्री सितषशवेत् तेदा जात चत्तवान् सखो च भवतीलयभः । 
अत्राहनि नरि (च) चन्दे स्वां(सुकेऽधिसित्रां)शके वा यथसिर्ल्य 
सुरगुरुसितच्े इति) केचिद् ठपाचक्षते। तदथुक्तं, यस्माद् गा 

““स्वांशेऽथवाधिभित्रि सुष्स्थतो दिवसे शशी । 
गुरुणा दश्यते तत्र जातो विचश्ुखे( न्वतः ॥ 
निरपेवं भुरणा दृष्टः शसा जन्माने शस्यते ॥” 

इति ॥ १ ॥ 
योगन्तरमाद - 

सौम्यैः स्मरारिनिधनेष्वधियोग इन्दो- 
स्तस्मिथमूपसचकक्षितिपारुजन्म । 

सम्पन्नसोख्यविभवा ₹तदाच्रवश्च 
दीघाशुषो विगतरोगभयाञ्च जाताः ॥ २॥ 

[ीरारीषिणरीमीीमीरीषौिपीिषगि मो परणपिषेयफषौणणमीण णण क + 

१. भ्यः॥१॥ ख. ग. पाडः, 
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इति । इन्दोः स्मरारिनिधनेषु सौम्येरधियोगो भवतीलन्वयः । 
यत्रङतरवित् स्थिताच्चन्द्रात् सप्तमपषटनिधनेपु स्थितः सामयः बुधगुर- 
शरैः, निष्वपि परथक्स्थितेव वुधदुरुधेक्रः अधियोगो नाम योगः | 
अत्र केथित् पृष्ठसप्तमाष्टमानां सौम्ययहययस्यनिस्थानादरशन्यतायाम- 

धियोगो व्याख्यातः । तस्व युक्तम् । यस्माच्छरतक्रीतिः -- 

“निधने दूने षष्ठं चन््रस्थानाद् यदा श(भग्रे १ चगृक्तम् । 
अधियोगः संप्रोक्तो व्यासङतेः सप्तधा पवः ॥ 
पापः पपिरेवं मिभरेर्भिश्रस्तयेषोक्तः | 

इति । तस्मिन् चमूपसचिवक्षितिपाटजन्भ भवति । नस्मिन योगे शुभ- 
देषु हीनवरेषु चमूपस्यु जन्म, मध्यवलेपु सचिवस्य जन्म, पृणेब्रलेषु 
कषितिपाटस्य जन्भ भवति । तथाच बादरायणः - - 

“शिनः सौम्याः षष्ठे यूने वा निधनसंसिता त्रा स्युः । 
जातो रृपरतिङ्गेयो मन्मी वा दण्डनायको बरापि ॥'" 

तत्र जाताथमूपसचिवक्षितिपाराः सर्वेऽपि सम्पलसोन््यविभवाः इत- 
शत्रवः दीषोयुषः विगतरोगमर्यौश्च मनन्ति ॥ २॥ 

अथ सुनभादियोगचतुष्टयं शादृलविक्रीडितेनाः ~~. 

दित्वाके सुनभानमाधुरुधुराः खान्त्योभयस्मैग्रहः 
रीतांरोः कथितोऽन्यथा तु बष्ुभिः केमु ऽन्यैस्स्व- 

[सो। 
केन्द्रे च्ीतकरेऽथवा अहयुते केमदुमो नेष्यते 

केचित् केन्दनवांदाकेषु च वदन्त्युक्तिप्रसिद्धानने॥ 

इति । अकै हित्वा ग्रहैः शीतांशोः स्वान्त्योमयस्थैः सुनभानभा- 
धुखधुरा भव.तीलयन्वयः । अकं वजनेयिता अन्यैः पञ्चभिप्ररैः पृथग्वा 
ुक्तेवो चन्द्रस्य धनस्थितैः सुनमायोगः । व्ययस्थितैरनमायोगः । 
उभयत्र व्यये धने च स्थितेः धुरुधुरायोगः । इति त्रिधा योगाः 
स्थुः । अत्र योगत्रयेऽप्यादित्यो यदा दित्ये ददश ना मति 

काकार ष सथ न् 70 + १" मत्यं अनेकेन 

१. "गः । तस्मि, २. पति) तन्न" ख. ग. पाटः ३, भयाः स्वस्थदेहा नि- 
` मैयाश्च' क, पाठः, ` 
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तदा न योगमङ्गङृत् । किन्त॒ योगकणां (मध्ये न) गम्यते । 
अन्यथा तु केमदुमः बहुभिः कथित इत्यन्वयः । अन्यथा चन्द्रस्य ध- 
नस्थाने व्ययस्थाने च सूर्यवनितेरन्येः पञ्चभिभरहैः शल्ये सतीत्यर्थः । 
चन्दरस्योभयतो ग्रहाभावे केमद्रुम इति बहुभिराचायेरुक्तम् । अथवा 
अन्येस्तु शीतकरे केन्द्रे ग्रहयुते असौ केमहुमः नेष्यते । चन्द्रस्य 
केन्द्रे ग्रहाः सन्ति चेत् केमहुमो न भवतीत्यन्येषां मतम् । केचित् के- 
नदरनवांशकेषु ग्रहयुतेषु च केमहुमो न भवतीति वदन्ति । ते उक्ति 
प्रसिद्धा न । ते तथावादिनः चन्द्रकेन्द्रकेषु ग्रहयुतेषु केमदुमाभाव- 
वादिनः उक्तिमसिद्धा नं भवन्ति । अत्र चन्द्रस्य कन्द्ररािषु ्रहयोभें 
सति केमदुमाभाव आचायेस्याभिमेत इति -अथबेत्युक्स्वा पक्षान्तर 
कथनेन श्योत्यते । अत्र केचित् चन्द्रस्य रग्रकेनद्रस्थितावपि केमहभा- 
भावं योजयन्ति । तदसत् । च॑न्द्रयोगेषु रग्रस्यानपेषितत्वा । तारा- 
हेः पञ्चभिरेव सुनभानमाधुर्धुरा इति वक्तव्ये हितार्दमित्यु्या ` 
अकस्याप्येवं ताराग्रहैः पञ्चभिरेव वासि बसि उभयचर १ रीति 
योगत्रयमन्यश्चास्रो क्तमस्तीति सूच्यते ॥ ३॥ 

१, चा'ग. पाठः. २. त्। अत्र केचित् केन्र शीतकरेऽथवा भ्रहयुते इत्य- 
ग्रैवं व्याचक्षते केन्र जन्मभात् केन्द्रे शौँतकरे चदे वा ग्रहयुते भौभादिरशितयोरपि 
चन्द्राद् द्विद्रादशस्थानयोः केमहुमो न भ(वति । चन्द्रक प्रहयुते चन्दरमसोऽपि भहयोगो- 
ऽन्तभेवति । रीतकरे ग्रहयुते वेत्येतदनथेकं स्यात् । तथाच गार्मिः -- 

““व्यया्थकेन्दगश्वन्द्राद् विना भां न चेद् ग्रहः । 
कश्चिद् वा स्यान्न चन्द्रेण खात् केन्दगतोऽथवा ॥ 

योगः केमहूमो नाम तदा स्याद् यत्र गरहिताः । ` 
भवन्ति निन्दिताचारा दरिद्रामयदुःखिताः ॥' ॑ 

दति । एवं केन्द्रे शीतकरेऽथवः ग्रहयुते केमहुमाख्यम्. अन्ये नेच्छन्ति । वंराहमिदिरः पुन- ` 
रिच्छष्येव । यस्मादन्यथा केमद्रुम इत्युक्ता परमतसुक्तम् । तथाचानेन स्वत्पजातके -- 

“"वजैमन्त्यगरनमा (१) चन्द्रा - द्वितीयनेः सुनभा। 
उमयस्थितेधुरुधुरा केमहुमसंजञितो शछन्यः ॥* 

तेथोच सत्यः - | ह व 

“सुनभानमायोगो धुरधुर( ! )न्द्रसंस्थितात् केच । 
माङ् पृष्ठतो ग्रदेनधेर्भयगतेैस्ते& रविवजैम् ॥ - 
केमहुमोऽत्र योगे... "“* "** ““* संक्ञितोऽन्यत्र ।' 

0५ 
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अथ सुनभानभाधुरधुराणां विकत्पसङ्खथामिन्द्रवज्रमाह - 

निचात् सरूपा सुनभानभाख्याः 
षष्टित्रयं धौरुधुराः प्रभेदाः । 

इच्छाविकल्पैः कमक्रोऽभिनीय 
नीते निचरात्तिः पुनरन्यनीतिः।॥ ४॥ 

. इति । सुनभानभाख्याः सस्या त्िश्चद् भवन्तीत्यन्वयः | 
एकेकेग्रहेः पश्व, द्वाभ्यां दाभ्यां दश, त्रिभिखिभिथ दश, चतुर्भिश 
तुभिः पश्च, पश्चभिरेकः, एवमेकत्रिशत् सुनभाः एक्रिश्चदनभाश्च 
भवन्ति । तथा सुनभायोगेरनभायोगेथ युगपत् सम्भवद्धिः षष्टिश्रयं 
धोरधुराः मरमेदा भवन्ति । तत्पकारमादोत्तरार्धेन -- इच्छानि- 
कल्यैः क्रमश्च: अभिनीय नीते निवृत्तिः पुनरन्यनीतिरित्यन्वयः । 
अ्रोक्तयोगसङ्कयानामानयनं गणितपाघ्यां व्यज्यते ॥ ४॥ 

सुनभादीनां फलान्याह ~ 

स्वयमधिगतविन्तः पार्थिवस्तत्समो घां 
भवति हि सुनमायां धीधनर्थालिमांश् | 

प्रयुरगददश्ारीरः शीलवान् ल्यातकीसि- 
विंषयसुखसुवेषो निषैतश्चानभाथाम् ॥ ५ ॥ 

इति । सुनभायां जातः स्वयमधिगतगनित्तः, पराथितो बा, त. 
त्समः पाथिवसमो वा, धीधनख्यातिमां भवति हि । अत्र धन- 
इति केचिन्नरकेषु बदन्ति । यत्रतत्र रक्षौ यद्रादिसम्बन्धिनि नवांशके चनमा भवति, 
तस्य राशेदितीयराशो तारग्रहयो भवति चेत् सुनभा द्रादरोऽनभा उभयस्थितेधुसधुरा । 
चननं ्राशितो द्वितीयद्रादशौ ताराभरह(विरहितौ मदि) केमद्ुमादयः । तथाच जी. 
कमौ- | 

““यद्वारिसेज्ञे शीतांशौ नवां जन्मनि स्थितः । 
तद्वितीयस्थितेर्योगः सुनभाख्यः प्रातितः ॥ 
दवादशेरनभा ज्ञेया भदैर््ादशस्थितैः। 
प्रोक्तो धुरषुरायोगोऽन्यथा केमद्रुमः स्मृतः ।1'१ 

इति । तारा! क, तत् । हित्वार्कमिति । ता' ग, पाडः, 

# 
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शब्देन इरधनशुस्यते । अनभायां जातः भ्रुः कतैमकर्तमन्यथा- 
कतैमपि शक्तः, अगदश्चरीरः, लारुवान् , स्यातकीनिः, विषयसुख- 
सुवेषः, निरतश्च भवति । अत्र निर्धतशब्देन 

^“सवेत्र सम्पदस्तस्य सन्तुष्टं यस्य मानसम् । 
उपानद्गूढपादस्य नलु चमोस्दतेव भूः ॥ " 

इत्यत्रोक्तरक्षणस्वरूपः सदातनः सन्तोष उच्यते ॥ ५॥ 
अथ धुरुधुराकेमद्ुमयोः फर वसन्ततिरकेनाह -- 

उत्पन्नमोगसुखभाग् घनवाहनादहध- 
स्त्थागान्वितो घुरुधुराप्रभवः सुभ्रयः । 

केमदुमे माखिनदुःखितनीचनिस्स्वः 
परेष्यः खलश्च पतेरपि वंदाजातः ॥ ६ ॥ 

इति । धुरुधुराप्रभवः उत्पन्नमोगसुखभाग् उत्पन्नेरिष्टकाररग्धै- 
भगे; घुखं भजमानः, धनवाहनाव्यः, त्यागान्वितः दानशीलः, सु- 
भृत्यः शोभनभृत्यश्च भवति । केमदुमयोगे सृपतेष॑शजातोऽपि मलिन - 
दुःखितनीचनिस्स्वः मलिनः दुःखितः नीचः निस्स्वभेति कर्मेधारय- 
समासः, मेष्यः, खथ वति ॥ ६ ॥ 

शत्र सुनभादिषु योगेषु योगकवृणां ग्रहाणां पथक् फलविरोषौन् वसन्ततिरकेनाद -- 
उत्सादश्रोयेधनसाहसवान् महीजे 

सोम्ये पडः वचनो निपुणः कलासु । 
जीवेऽथंधमंसुख माङ खपपूजितथ - 

कामी श्रगो बहुधनो विषयोपमोक्ता ॥ ७ ॥ 
इति । महीजे योगकतैरि उत्साहशौयधनसाहसवान् भवति । 

सौम्ये योगकतेरि सति पटुः प्रत्युपन्नमतिः, सुवचनः, कलासु निपुणं 
गीतवाद्यादिषु निपुणः सुश्मदृष्टिश्च भवति । जीवे योगकतैरि सति 
अथेघमसुखभार् › नृपपूजितश्च भवति । भृगौ योगकर्तरि सति कामी, 
बहुधनः, विषयोपभोक्ता च भवति ॥ ७ ॥ 

ण भि 

१, ते ॥ उ) २. षानाद--, ३. श्व! जी" ख, ग. पाठः, 
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अभ्र रनेश्वरे योगकतैरि जातस्य ङ्प पुष्पिताप्रयाह ~ - 

परविभवपरिच्छदोपमोक्ता 
रवितनये बहुकायैकूद् गणेशाः । 

अद्युभकङ्दुडपोऽदहि ददयमूर्ति- 
गेलिततनुश्च श्युमोऽन्यथान्यदृद्यम् ॥ ८ ॥ ` 

इति । रवितनमरे योगकतेरि सति प्ररविभवपरिच्छदपपिभोक्ता 
परेषां विभवं परिच्छदं चोपभोक्तुं शीरमस्येति तथा, बहुका्य॑ड्द् , 
गणेशः गणानां नाथश्च भवति । एतानि ग्रहाणां पथगुक्तानि सुन- 
भादियोगविकेषफलानि तत्सामान्यफकेः पूवयुक्तैः सह सुनभादियोग- 
सम्पादकग्रहवरोन यथासम्भवं योजयितव्यानि । अतरोक्तेषु चान्द्र 
योगेषु चन्द्रस्य शुमाद्यमत्वं विशेषेण निरूपणीयमिति शृङ्गग्राहिकया 
दशेयति, आष्वि दश्यमूतिः गछितिततुश्च उडपः अश्चुमकृद् भवतीत्य 
न्द; । चहद्रस्य पषमोरुमयोरपि दिवसेषु रात्रिषु च दरयमूरतित्वम् 
अद्क्यभूर्तिल्वं च इहूरफणोरन्यत्र कियति कियति काडे सम्भवसि । 
तरदनि  सदयमूतिरुडपः अद्युभङद् भवति, गलिततचुश्च । अपर- 
पक्षतः - सीयत्राभः अहनि दश्यमूरिशवेदत्यन्तमद्यभकरो भवति । 
अन्यथा शुभः । अन्यथा पूेपक्षे रात्रौ पू्य॑माणतनुः दर्यमूतिशचेव- 
त्यन्त श्रुमकरो भवति । अन्यदृष्यम् उक्तविपर्ययश्च तक्थैः । अपर- 
पे अन्यष्श्यशेच्छुभकरः, पू्ैपश्चे अहनि दश्यमानोऽपि नात्यन्त- 
शुभः, अपरप्श्चे रत्रावद्र्योऽपि अञ्युभः, पूर्ेपक्षे रात्रावदरयोऽपि 
मध्यफलः, इत्यादि युक्तिविशात् स्वयभृश्चमित्यथः ॥ ८ ॥ 

+ चान््योगान् कग्नानपेकषान् यथास्रारमुपदिरथेदानी कग्नचन्दथोः सामान्यं वघु. 
मोग वसन्ततिलकेनाद - | 

लरनादतीव वसुमान् वसुमान्छन्राङ्त् 
सोम्यब्हैरुपचयोपगतैः समस्तैः । 

भ्यां समोऽल्पवस्माश्च तदूनताया- 
मन्येषु सत्स्वपि फकेष्विद्खुत्कटेन ॥ ९ ॥ 

१ "णां: स्वभूवोक्ता,..२.. ति कर, पाठः, ३, शयो म" क. पाठर, ४, भवाद् ~, ख, ग.;पाठः. - 
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इति । लग्नाद् उपचयोपगतैः समस्तैः सौम्यग्रहेः अतीव वसुमान् भवतीत्यन्वयः । रशाङ्कादुपचयोपगतैः समसतैखिभिरपि सोम्यग्रैः वसुमान् भवतीत्यथेः । ग्राटुपचयस्यैः शुभैरतीव वसुमद्योगः, चन्द्रा दुपचयस्थेवसुम्ोग इति बरशेषो द्रष्टव्यः । उषचयस्थाभ्पां दाभ्या समः मध्यवसुमच्योग इत्यथः ¦ तदूनतायाम् अस्पवसुमान्। ्विखाद्न- तायाम् उपचयस्थेनेकेन शयुभेनाल्पवसुमद्योगो भवतीलय्थः । अथादेष रश्रचन्द्रयोरुपचयेष शुभग्रहराल्येषु धनशन्यो भवतीति द्रष्टव्यम् । अ- नयेषु फलेषु दश्षाफेषु गोचरफटेष योगफलेषु च धनपिद्धिकरेषु बा 
धननाशकेरेषु वा सत्स्वपि इदम् अत्राक्तं रभरचन्द्रयोरपचयनिमित्ं 
फ़लम् उत्कटेन अवाध्यत्वेन भवत्येवेत्यर्थः । अन्येष्वसत्स्वपीति वा 
पाटः । तत्रान्येषु फकेष्वसत्स्वशोभनेष्वपि इदं फलम उत्कटेन बाहु- 
स्येनाश्यभमभिभूय श्भमेव फरं प्यच्छतीत्वर्थः ॥ ९ ॥ 

इति होराविवरणे चान्द्रयोगस्रयोदशोऽध्यायः | 
दो" जोक स 

| 6 अथ चतुदंश्ोऽध्यायः । 
[९ | ९ ©, क्रीडितेन (८ सथ महाणामितरेतरयोगफलं शादूलविक्रीडितेनाह -- 

तिग्मांश्यजेनयव्ययेन्दुसहितो यन्ध्रादमकारं नरं 
भोमेनाघरतं बुषेन निपुणं धाकीर्सिसौख्यान्वितम् । 

शूरं वाक्पतिनान्यकायोनिरतं छक्रेण रङ्गायुधैः 
लेब्धस्वं रविजेन धातुङुदालं भाण्डधकारेषु वा॥ १।॥ 
इति। इन्दुसदहितः तिग्माः यन्ताहमकारं नरं जनयतीत्यन्वयः। 

यन्त्रा्मकरं यन्त्राणि स्वस्तिकवस्तिनेत्रादीनि भेषजयन्त्राणि, स्वयं. 
वाहकशङ्क्ादौनि कालयन्त्राणि, तुरखाषरीषखानि नलोद्धरणयन्त्राणि 
सामान्येन कर्मोपकरणानि यन्त्राणि, तथा अश्मानि (?) कृष्णधिलादीनि 
करोति कमेयोग्यानि करोति सम्पादयतीति यन्त्राम्मकारः । तथा. 
विधं जनयतीति सम्बन्धः । भौभेन.रतं दुष्र्मणि भपियु्तं जन- 
| १, चः ॥ ९ ॥", , २. '्लमाह -- ख, ग. पाठः, ६ 
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यति । बुधेन सहितः निपुणं धीकी्तिसोरुयान्वितं जनयति । बुधस्य 
मौद्ये सत्यपि योगबणेन एवैगुणयुक्ते तिग्मांुनेनयतीति सम्बन्धः । 
वाक्यतिना सहितः करम् अन्यकायेनिरतं च जनयति । शुक्रेण स- 
हितः रङ्गायुपैः रुग्धखं रङ्गपयोज्यैः कमेभिरायुधन्यापारेध कभ्यमा- 
नार्थं जनयति । रविजेन सहितः धातुकं भाण्डभकारेषु वा ड़- 
शरम् । धातुषु 

(श्रपुताम्राब्ुभवितो तरिसप्तांशकरसंयुतो । 
अभ्रिना धाम्यमानो त॒ कांस्यत्वुपगच्छतः \।' 

इत्याथुक्तेषु धातमिषयेषु कर्मसु ङरटम् । अथवा भाण्डम्रकारेषु धा- 
त्वादिमिर्निष्यादितेषु घटपटपुस्तकादिषु द्र्यविशेषेषु ङम् । अ- 
त्रापि तत्क्मसु ङशलमित्य्थः ॥ १ ॥ | 

एवम् अकैसम्भवेशु षटसु द्वि्रहयोगेषु चन्द्रस्य शिष्टान् द्ि्रहयोगान्. शादलनिकीडि- 
तेनाद -- | | | 

कूटरूत्यासवकुम्मपण्यमर्िवं मातुः सवक्रः चाश्ची 
सन्ञः प्रभितवाक्यमथेनिपुणं सौ भाग्य कीत्पैन्वितम् । 

विक्रान्तं कुलसुख्यमस्थिरमति वित्तेश्वरं साङ्किरा 
वखराणां ससितः क्यादिकुशलं सार्किः पुनभृंखतम् 

|॥ २॥ 

 इति। सवक्रः शी श्रटरूयासवङ्कम्भपण्यं मातुरशिवं जनयति । 
करूटशब्देन “अथोपनिषदिकमधरभिष्ठेषु बरिषषु प्रयुञ्जीत” इत्यादिभिः 
कोटस्यादि्त्ररुक्त उपनिषत्मयोग उच्यते । तादशप्रयोगसम्पादित- 
भारणोच्चाटनादिकरं वस्तुजातमित्यथाछछम्यते । तच्च ज्ियश्च आसवा 
पद्यविरेषाश्च ङुम्भाश (पण्यं) विक्रयद्रव्यं यस्य स तथाविध, तथा मातु- 
रशिवं व्यसनकरं च जनयतीति सम्बन्धः । सङ्थन्द्रः भ्रभितवाक्यम् 
अथेनिपुणं सोमाग्यकीरयन्वितं जनयतीति सम्बन्धः । भश्रितशब्देन 
शममधानखसुच्यते । साङ्गिराशन्दरः विक्रान्तं इरघुर्यम् अस्थिरमतिं 

` १ करेषु कपाः २. नार न ग्ड र वरर्र (नाह -' ख. ग. पाठः, ३. न्वं करोतिः ख. 
पाडः, ४" कवंगग. पाड. . , भ । 
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वित्तेश्वरं च जनयाति। अस्थिरपमतिम् अस्मात् स्थिरो नास्तीति अस्थिरः 
अतिखिरमतिमित्यथः । अस्थिरश्ब्दख अनुत्तमशब्दादिविन्न्समासो 
वेदितव्यः । अन्यथा चज्ेकमतिरिति व्याख्याने 

“अतिमतिरतिषरिभववरः सहस्रमासेषु जीवितं विद्यात् ।“ 
“किं कुवन्ति ग्रहाः सव चन्दरकेन्द्र बहस्पतौ । 
गजगूथसदस्।णि निहन्त्येकोऽपि केसरी ॥' 

इत्यादिमिवेचनेरन्यश्ा्ेषु प्रसिद्धस्य गनकेसरियोगस्य आयुरादि- 
फरपरदत्वेन रायशोऽुभूयमानस्य बहुभिराचा्यैरुक्तानि मनोरूपस्य 
चन्द्रस्य ब्ञानस्पेण गुरुणा योगे त्वपतिहतमनःस्मरयसम्पादनीयानि 
फलानि कं शरणं व्रजन्तु । ससितः वच्राणां कयादिङशटं जनयति 
सार्किः पुनभूुतं जनयति । द्विरूढा पुनभूः । केषुचिद् देशेषु प्रथमस्य 
भतरपाये तस्या विधवायाः खियाः पुनरन्योऽपि पाणि गरह्णातीला- 
चारोऽस्ति । ततः दयोः काटयोरूदा स्री पुनभूरिप्युच्यते । तस्याः 
शतमित्युपलक्षणं जाराधुषशज्यमानायाः स्रियं जातस्यापि सुतस्य 
॥ २॥ 

अथ कुजस्य दष्टानां चतुर्णा द्विम्रहयोगानां फलानि खरधरयाह- 
 ्ूलादिलेहकटेग्येवहराति वणिग् बाहयोद्धा ससौम्ये 

एुयभ्यक्षः सजीवे भवति नरपनिपाप्तवित्तो द्विजो वा| 
गोपो म्लोऽथ दक्षः परयुवतिरतो दूतकृत सासुरेडये 

इुःलार्तोऽसत्यसन्धः ससवितृतनये भूमिजे निन्दित ॥ 
इति । भूमिजे ससौम्ये सति नातः वणिक् मूलादिलेहकटेवधै- 

हरति । वणिग् षाणिज्यडृत्तिः । मूलादिभिः मूलेन नाकेन पत्रेण 
ष्पेण फलेन निर्यासेन वल्कठेन वेत्यर्थ; सरैः तैटधरतव सामन्त 
भि्तुविधेरपि कूटैः पूरवोक्तलक्षणैः, सौम्यस्य वचनरूपत्वात् कूटे- 
रसत्यवचनेरपि । व्यवहरति व्यवहारान् वाणिञ्यविषर्थका्याणि 
करोति । तथा बाहुयोद्धा महश्च भवतीत्यर्थः । सजीवे भूमिजे ब्ञान- 

भान जनक क 
1 जायवः 

१ यां जातं इतम् यादि योजनीयम् ॥ २ ॥* ख. पाठः, २. न्याह --' न" श. पाठः ३. “ज्जादिभिः' ख. पाठः, ४. ध्याणि क' क. पाडः. 
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सत्वयोगवलेन पर्यध्यक्षः नरपतिप्राप्रवित्तः द्विजो वा मवति । नरपति- 
्ाप्रवित्तः राजसकाशात् पाप्तवित्त इत्यथः । द्विजो वा एकस्यौरसः 
तरोऽन्यस्य दत्तपत्रः त्रिमपुत्ो वा भवति । अत्र इलद्े पृथग् जन्म- 
जन्माधिकारयोः सम्भवाद् द्विज इत्युपच्थते । नरपतिः प्राप्रवित्तो दिजो 
वेति वा पाटः । मोमे सासुरेख्ये गोपः, महः, दक्षः क्िपभ्रकारी, पर- 
युबतिरतः परदारगमनमियः, चूतङृद् दूतादिकलहकतां च भवति । 
भूमिजे ससतरितृतनये दुःखातेः असत्यसन्धः अपरमाथेग्रतिज्ञः निन्दितः 
फुत्सितशथ भवति ॥ ३॥ | 

अथ बुधस्य शिन् त्रीन् दविमहयोगान् रादृविक्रीडितेनाट -- 

सोम्ये रङ्गचरो बरृहस्पतियुते गीतपियो च्तविद् 
वाग्ग्मी भ्रूगणपः सितेन सुना माथापडुलेक्कः । 

सदिव्यो धनदारवान् बहुगुणः शुक्रेण युक्ते गुरो 
ज्ञेयः ₹मश्ुकरोऽसितेन घटक्रद् दातान्नकारोऽपि वा ॥ 
` इति। सौम्ये बहर्पतियुते सति जातः गीतभ्रियः, खत्तविद् रङग 

चरो भवति, शे ूषादिवद् रङ्गषत्या जीवतीत्यथैः । सितेन युक्ते सौम्ये 
वागमी व्यवहारङ्शलः, भूगणपः भूमिः कषेत्रं गणः समूहः तद्रश्षको 
मवति । छत्रेषु कृषिकमंणा सथुदायपाल्कत्वेन च जीवतीत्य्थः । 
उभयोवेलाधिक्ये भूपतिः सेनापतिर्वा भवत्तीति च चोत्यते । सौम्पे 
मृदुना मन्देन युक्ते मायापट्ः लङ्गकथ भवति । मायापडुः माया- 
शलः, लक्घकः शास्रीयवृततेटोकवृत्े् अतिक्रमकती भवतीत्यर्थः । 
उत्तराधेन मुरोरुक्तरिष द्र द्विरहयोगाबाह- गुरौ शुक्रेण युक्ते सति 

सद्विद्यः धनदारवान् बहुगुण भवति । गुरौ असितेन युक्ते रमश्चकरः 
घ्छृद् दाता अन्नकारोऽपि वा जेयः । इमश्चकरः नापितकर्मङ्कशालः 
परञत् इम्भकारः तयोभ्यापारेषु इदा इत्यर्थः । जुगुप्सितकमकुदार 
दाति यावत् । अपिवा दाता्नकारः दानशीकः तत्रापि विषाद. 
कारः । अमनदानकरमतत्परं इत्यथैः । अत्र जुगुप्सितयोः पूजितयोश्च कमे- 
भते मैः पठ २. नच. न पम र नर्द नाद--' ख. "7. पाठः. ` ३, ध्वैकर इः क. ग पाठः+ ४. तादा! ख.पाठः. -. ` 
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गोयंगपदुक्त्या गुरुसोरियोगस्य फलविशेषो द्रितः। तदुक्तमन्यत्र-- 
“सम्पदो गुरुययोगे शनियोगे विपत्तयः । | 
वाच्यो ग्रहणां हि तयोयोगि तु फरसङ्रः ॥" 

इति ॥ ४ ॥ 

अथ श्युक्रस्योक्तदिष्टमेकं दिप्रदयोमं पुष्पिताप्रयाद् - 

असिलसितसमागमेऽल्पष्व्षु- 
युवलिजनाश्नयसम्पवृद्धवि्तः | 

भवनि च रलिपिपुरतचिच्रवे्ता 
कथितफलैः परतोऽपरे विकल्प्याः ॥ ५॥ 

इति । असितस्य सितस्य च समागमे सति अर्पचश्चुः युषति- 
जनाभ्रयसम्प्द्धवित्तः । अथोद् युषतिनीचयुधरतिरिति द्रष्टभ्यम् । 
तादशाश्रयेण बधनव्रद्धिभबती त्यथः । छिपिपुस्तचिग्रवेत्ता भवति च । 
ङिपीनां नागरादिबहुविषखिषीनां पुस्तकानां चित्रकमेणश्च वेत्ता 
श्रवति । एवमेकविशतिषदिग्रहयोगा उक्ताः । एतैरेव त्रिग्रहयोगस्यापि 

फलान्युंपदिश्चति -- कथितफखैः परतोऽपरे विकरप्या इति । परतः 

अपरे योगाः कथितफरैः विकल्प्या इत्यन्वयः । चतुरादिग्रहयो गलस्य 
उन्तराध्याये वक्ष्यमाणत्वाद् द्विग्रयेगेभ्यः परस्ताद् अपर इति त्रिग्रद- 

योगां एव गद्यन्ते । ते च कार्स्स्यैन पञ्चत्रिंशद् भवन्ति । तेषु पथम- ,. 

मकेन्ुभोमेरेको योगो भवति । तत्फछानि कथितफेरेव विकरप्य (नि) 
इति सम्बन्धः । कथमिति चेद् अत्रान्दुभीमयोगे अरकनद्ोर्योगफल- 

क्तम् । अरक॑मौमयोरपि योगफलुक्तम् । तयेन्दुमोमयोरपि योग- 
फरुक्तम् । पएवघकतैखिमिठिगरहयोगफरेरितेरेकं त्रिग्रदयोगफकं 

वाच्यम् । एवमेनान्यामि चतुरसिशत् सिग्रहयोगफलानि कल्पनीयानी- 

ल्यथेः॥५॥ [र कि 
इति दोराविवरणे द्विमदाचया योगाश्वतुदैशोऽध्यायः ॥ ` 

रयदायनटयषयरुयपि 

१. शगमाद् -' ख. ग. पाठः. --- वतर उच म पम र. व्ुदिश क.
ग.पाठःः क्. ग, पाठः. ` 
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२१८ | विवरणापत होराद्याख्च 

अथ चश्चददाोऽध्या्रः| 

अथ चतुददिप्रहयोगफलं द दृखविक्राइतनद --- ` 

एकस्थेयतुरादिभिवेलसमजाताः प्रणण्वीधगीः 
शछाक्याजीवकभिष्चुव्रद्धचरका निग्रन्थिवन्याश्चनाः। 

माहेयसगुरुक्चपाकरसितपाभाकसतेः कऋमान् 
प्रत्रज्या वलिभिः समाः परनजिनेस्ललस्वामिननिः प्र 

[च्युनिः॥ १॥ 

इति । वरघुैरेकस्थेः चतुरादिभिजीनाः प्रथग्बरीयैनः पहि- 
यज्ञगुरुक्षपाकरद्ितप्रायाकरीने; कमात् माक्याजीनकमिधुद्रद्धवरका 
निग्रन्थिरन्यदनःश्च भवःत व्यन्५ः | एकःह्रकरापि स्थितः चतुरा 
दिभिः चतुः पञभिः षड्; सतमिन्ं बदयुनवरेलवरह्धिः जाना उक्तै- 
ष्वन्यतमा मन्ति शाकयादिष्टन्यनमा भवतति । तेत्र विशेषमाह -- 
पथग्वीयदुक्तेः महियःदिमिः आक्यादय हति । भौमेन क्षायो 
मवति । साक्याधाजीवकरात् भिशवध् टद्. चमका्रेनि दन्दः जिगर 
न्थयो वन्दाशनथ निगलिथवन्याश्चनःः । यत्र यदवचननि्शरन 
मव्ज्याकारक्ग्रहाणः रादयशकादिवलधरटवन्चात् तत्तत्प्रचरञ्यास्वपि 
कमेभोगविनाश्ेकाणवगेन दरंकाणान्त्त(तुमूर जीवदयोन कां सकवरोन 
च पवरज्याभेदा वक्तव्याः । तत्र भमेन वरलाधिन शाक्यदचतुर्विश- 
तिभदेषु बोद्धष्येकतमो वाच्यः । बुधेन आजीवा वाच्याः । आजी 
पकाः प्राणात्मबादिन आहैता; पिज्छस्ता उच्यन्ते । तथा आजीवो 
र्तिः । आनीवन्तीलय जीवकाः देदङत्यथं सुवेषां टितवचनकारिणः 
अध्यात्मङ्शरमानिनो युरुशब्दवाच्याश्च ग्न्त । गुरुणा बलाधि. 

| ८५७ भिक्षवः परमदसङ्रीचकादयः । क्षपाकरस्य बलाधिक्ये बद्धाः 
` 1. "व्णवध्यागमङ्रलाः स्वयं दीक्षिता जटाधारिणः परेषां मन्तरोप-  देष्टार उच्यन्ते । शुक्रस्य वलाधिक्ये चरका योगाभ्यासङ्श्रला पुद्रा- 

| धारिणरचिक्ित्सानिपुणाः पपण्डभेदा उच्यन्ते । शनेषेखाभिक्ये निद 
` न्थयः अवधूताः-- _ 
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“"वणेधमाशमाचारसर्वयन्त्रणवनितः । ̀ 
अवधूतः स्वेष्टचारी ज्ञेयो ज्ञानपरायणः ॥” 

 इत्युक्तलक्षणाः पताका उच्यन्ते । आदिल्यस्य बलाधिक्ये बन्या- 

शनाः वनवासिनो युनथः । एवां सप्विधनां प्रनाजकानां सर्वेषामपि 
जननभूमिनिरपक्षकत्वं साधारणो धमः । अग्र चततुरादिश्षब्देन च्तु- 
थादिदशमान्तेः सप्तभिभवैरपि क्रमेण शक्याः भ्रवज्याविकशेषा 
निधोरणीया इति द्योत्यते । भ्रथग्ीयगरित्यत्र प्रयक्शब्डेन मौमा- 
दीनामेकेकस्यापि यथोक्तचतुरादिस्थानगतस्य शाक्यादिप्रव्रज्याप्रब- 
तैकत्वं सूचितम् । व्यति च -- “मवम नवनवैस्थे यन्दयेऽन्यैरश्" 
हति । द्रचादीनां बल्व्वे विः -भाद -- प्रव्रज्या चछभिः समां इति । 
विभिः व्यक्तेः | प्रवरस्य वामद्छारकेपु द्र गरहा वटवन्तौ चद् दे 
प्रचज्ये मवतः, तयध्चदं तिख इत्यादि ¦ वा स्वा दसष्पर्ताः 

स्वफलप्रदाः स्थुः ईति ववनादेश प्रदी बस्वान् स्वदशःकाठे स्वां 

प्रवज्यां ददाति पुनय ऽध बलदानर्ति चेय एोऽपि स्वदश्वाकलठि 

स्वां परवञ्यां ददति । पुनरस्योऽपि इवान् प्रवरञ्याकारकोऽस्ति 

चेत् तस्यापि स्वदक्चायां स्वकीया भवज्या भवतति । एवं प्रवञ्या- 

कारकेषु यावन्तो बलवन्तः सन्दि तैः समाः समसङ्ख्या; प्रव्रज्या 

भवन्ति । परनितेः तत्स्वामिभिः प्रच्थुतिः । प्र्रज्यास्वामी ग्रहः 

परेण ग्रहयुद्धे पराजितो यदि भति तदा प्रवज्यायाः च्युतिः अंशो 

भवति । स्वगृहात् पूव भ्रव्रज्य्या प्रथ्युरः पत्वा भवरज्यामागाोदपि 

भ्रष्टो भवर्तीद्यथेः ॥ १ ॥ 

अथ प्रत्ञ्यायोगस्यापवादं वैतालीयेनदि- 

रचिदसकरेश्दीक्षिता 
वलि सिस्तद्रतमनक्य नराः । 

आभियाव्विलणाश्चद्िश्चता 

निहदैरन्यनिरीष्छितरपि ॥२॥ 

दुः । अथ चतुरादीनामेकराशिगतानों मध्याद् द्वौ बहवो वल्युक्ता भवन्ति; 

ते च पराजितास्तदा तस्यानदयमेव प्र्रज्यामध्नितो भ्रियते ॥१॥ क, प्राठः, ` 
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इति । रबिष्प्करैः ग्रहैः नरा अदीक्षिता भवन्तीत्यन्वयः । 
परवव्याकारकेरः मोल्यं॑परापैः परवरज्यादीक्षाणामप्रा्िरियथेः । 
बङिभिस्तद्गतभक्तयो भवन्ति । बङिभिः प्रवज्याकारकाणां ग्रहणां 

मौढ्याद् दीक्षाभदत्वाभषेऽपि उ्चादिबिलसम्भवे तद्गत भक्तयः स्वय- 

मदीक्िता अपि दीक्षायां दीकितिषु च भक्तियुक्ता भवन्तीत्यथेः । 
निहतैरन्य निरीिते्हैराभेयावितमात्रदीक्षिता भवन्ति। निहतैः बखा- 
पिकेन विजितः चतुरादीनमेकरारिस्थितो ग्रहयुद्धस् सम्भवाद् ग्रह- 
यद्धे विजेतैः । उचचादिबरसम्भवेन दीक्षाप्रदस्वे विधमानेऽपि जाता 

 अभियाचितमात्रदीक्षिता एव भवन्ति । दीक्षा कतैव्येलयभियाचन- 
मात्रमेव भवति, न दीक्षापरा्िरित्यथः । तथा अन्यनिरिक्षितेरपि । 
प्रवज्याकारकाणां ग्रहाणाम् अन्यग्रहेण निरीकषितत्वे सति च दीक्षा 
शद्धैव भवति, न दीक्षापरापिरिति यावत् । अत्र भव्रञ्यायोगेषु 
सत्सखपि रविटुश्वकरत्वेन बा युद्धपराजयेन वा अनन्यानरीक्षणेन वा 
ग्रहाणां दीक्षाप्रदत्वाभावेऽपि तत्तहीक्षामूरभूतेष्वागमेषु एकत्र वा 

 द्रयोवी बहुषु वा बरवद् ्रहवशेनाभिनिवेसः तदुक्तकमछुशरुता च 
सम्भवतीति तद्गतभक्तयः अभियाचितमात्रदीकषिता इत्येताभ्यां 

द्योत्यते ॥ २॥ . | 
प्र्रज्याविषये योगान्तरं शाङिन्याह-- 

जन्मेश्चोऽन्यैय यदृष्टोऽक पुं 
 - पद्यत्यार्किंजन्मपं वा बरोनम् । 

` दीक्षां प्राभ्ोलयारकिंदष्षाणसंस्थे 
भौमाक्येद्ठो सौरदृष्टे च चन्द्रे ॥ ३॥ 

इति । जन्मेशो ग्रहोऽन्यैरदषटोऽकेपुत्र पश्यति यदि दीक्षां प्रामोति 
इत्यन्वयः । अन्येग्रहेरद््टो जन्माधिपतिरकंपुत्रं पयति यदि तदा 
जातः पव्रज्यां प्राम्मोतीत्यथेः। रानेधंरजम्मपयो्यो बलवान् तत्सम्ब- 
न्धिनी भव्रज्या मवतीत्यथेः । वा अथवा आकिरन्धरष््ठो बरोनं 

` जन्मपं बरदीनं जन्पाधिपं प्यति यदि तदा.जातोऽपि प्रनज्यां 
 आामोतीत्ययः। तथा चनद आकिटकाणतंस्थे भौमाय सोरच्छे सति 

+. कैरपि जन्बनिरीदधमरः च. पाठः. ` ̀  
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च दीका प्राममोति । चन्द्रे मन्दद्रक्षाणे मन्दस्य कुजस्य वा नवांश 
स्थिते मन्देन इश्यमाने च सति पमवेज्यादीक्षां प्राप्नोतीस्य्थः ॥ ३॥ 

अथ प्रतरज्यायोगविक्छषं माङिन्याह -- 

सुरशर्दारिहोरास्वारकिदासु धमे 
` गुरुरथ पतीनां योगजस्तीथक्त् स्याद् । 
नवममवनसंस्थे मन्दगेञन्येरद््े 

भवति नरपयोगे दीक्षितः पाथिषेन्द्रः॥ ४॥ 

इति । आरकिदृष्रायु सुरगुरूशतिहोरासु धर्थे गुरुयदि भवति तदा 
नृपतीनां योगजः तीथेङत् स्यादित्यन्वयः । सुरगुर्शशिदोरासु धत 
भीनकरकटकेषुः रग्रष्वित्यथेः । अत्र केचित् सुरगरशशिरमरेष्विति 
वदन्ति । नृपतीनां योगजः रजयोगे जतः तीथेङ्त् तीथ चालनं शाख 
कतौ भवतीत्यथः। धटुषि मीने ककष्टके वा सौरद््े लगे सति ध्म गुरौ 
च सति यत्रु्रचिद् राजयोगे सति च जातः शाख्चकारो भवति । अतर 
प्रकरणवशात् प्रत्रजितेरध्येयानां शाख्राणां कतो भवतीति दर्व्यम् । 
अन्येरदषटे मन्दगे नवमभेवनसंस्थे नरपयोगे च सति दीक्षितः पाथि- 
वेन्द्रो भवति महाराजोऽपि दीक्षायुक्तो भवति । अत्र नरपयोगामावि 
जातः केवलं दीक्षितो भवतीत्यनुसन्धेयम् । नवमगतस्य मन्दस्यान्य- 
ग्रहनिरीक्षणे सत्येव दीक्षाया अभावः, अन्यथा दीक्षापरापिः । तत्र 

राजयोगे सति राजत्वेऽपि दीक्षितो भवतीत्यथेः । तथा पूेमन्यनिरी 
कितैरपि इत्युक्त्या पुनरन्पैयेयदृष्ट इत्युक्त्या च इदानीमन्येरष्् 
इत्युक्त्या च तरिरुक्तयुक्तं भवतीति न्थायेन प्रतरञ्यायोगस्यापबादो 
ऽन्यभ्रहनिरीक्षणमिति स्थिरीकृत वेदितव्यम् । तथाचोक्तं - 

“नवमस्थाने सौरो यदि सितः सवेदशेनवियुक्तः 
नरनाथयोगजातो चपोऽपि दीक्षान्वितो भवति ॥ 

नृपयोगस्याभावे योगेऽस्मिन् दीक्षितं नरं जातम् । 
निःसन्दिग्धं भरवदेद् योगस्याख प्रभवेन ॥" 
इति ॥ ४॥) 

इति होराविवरणे प्र्रज्यायोगः पञ्चदशोऽध्यायः ॥ 

१, ्यैः॥६१अ' ख. पाः, २. थः नू' ख. ग. पाठः. 
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अथ षोडशोऽध्यायः। 
खप्नादिरारिषु श्रहस्थितिवदोन जातानि योगफलनिं तथा अहाणामितरेतरयोग- 

फलानि च प्रदरदैदानीं रा्ीनां लक्नत्वयोगेन ग्रहयोगेन च जातानि फरानि ग्रदङयन्ते । तत्र 

लम्मस्य चन्द्रस्य च तुस्यफङ्त्वादमेदेन प्रथमं तत्फलानि शादृखविक्रीडितेनाह -- 

घृ्ताधाश्नदयष्णच्राकरचुखुक् क्षिप्रप्रसादोऽटनः 

कामी हुबैलजानुरस्थिरघनः शरोऽङ्गनावहेमः । 

सेषान्ञः कुनखी बणाङ्कितशशिरा भानी सहोत्थाग्रजः 

कात्तथा पाणितटेऽङ्कितोऽतिचयलस्तोये च मीरः किये ॥ 

(इति ।) क्रिये ठते जातः, क्रियस्थे चन्द्रे जातश्च एवंतिधो 

भवति इति सम्बन्धः । वृत्ताताच्रदग् इत्ते आताम्र दशौ थस्य स तथा । 
मौमस्य तेजोरूपत्वाक् रक्ततवाच्च तेजोमयस्य नयनस्य विरोषो 
वक्तव्य इत्यथैः । उष्णराकरुषुथुग् उष्णभोजी शाकमभोजी शीघ्भ।जी 

च | धिप्रप्र्ादः अ्थसन्वुष्टः । अटनः गमनीठः । कामी । दुबे- 
लजाद्ः अमांसल्पादं इत्यथः । असिरनः अस्थिराणि अदीषकार- 
सितानि धनानि यख । सदा मिन्नरचिरित्यथेः । शूरः युदङशः । 
अङ्गनावदछभः | सेवाज्ञः मेवापडः । इनखी नखविकारवान् । बणाङ्कि- 
तश्षिराः। मानी } सहोत्थाग्रजः सहोत्थेषु प्रथमः । शकट्या पाणितरे- 
ऽङ्कितः रेखारूपया शक्त्या अड्कितहस्तः। अतिचपशः तेये भीरुशं ।।१। 
, . पुनरपि श्दूलविक्रीडितेनाद -- | 

कान्तः खेरखगतिः पएृथुरुवद्नः पृष्ठास्य पाश्वे ऽङ्कित- 

स्त्यागी केदासदहः परशुः ककुदवान् कन्याप्रजः चछेष्मलः । 
 पूवैवेन्धुभिरात्मजैर्विरहितः सौभाग्ययुक्तः क्षमी 

दीषाभ्निः प्रमदाप्रिः स्थिरसुष्टन्मध्यान्त्यसौस्यो गवि ॥/ 
इति । मवि षे भ्र बृषे चन्द्र च जति एवंशीलो भवति । 

कान्तः । खेरगतिर्विंखासयुक्तगतिः । पृथुरुवदनः प्रथुनी ऊरुबदने 
यस्य स तथा । ृष्ास्यपाश्वे अङ्कितः लक्ष्मघान् । त्यागी दानख्चीरः | 

शसः । भः । क्दधान् । कन्यापरजः ब्नीजनकः । शेष्मरः कफा- 
` १ अ । कन्तेयादि। कन्तः + ल, पड. कान्तेलादि । कान्त; ।' ख. पठ... क 
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न्वितः । पूरववन्धुभिरात्मजेविरहितः। अपधन्धुभिः सहितश्च भवतीति 
अथाद् गम्यते । सौभाग्ययुक्तः । क्षमी क्षमावांश्र भवति । दीपामिः । 
भमदापियः । स्थिरसुहत् । मध्यान्त्यसौख्यः मध्ये अन्त्ये च वयसि 

 सोख्ययुतश्च भवति ॥ २ ॥ ॥ 
अथ भिध्ुनस्थे चन्द्रमसि मिथुनलग्ने च जातस्य स्वूपज्ञानार्थं दादूलविक्रीडितेना- ह 

खीलोलः सुरतोपचारङु शालः. देयमिक्षणः दाखरविद् 
दूतः कुञितमूषेजः पडुमतिरहासपेक्गितयूत वित् । 

चाचङ्गः धिधवाक पमक्षणरतिर्भीतभियो त्तवित् 
ह्वीयेयोति रतिं सखुन्नतनसशन्द्रे त॒तीयक्षगे ॥ ३॥ 

इति । तंतीयक्षेगे चन्द्रे लभे च जातः एवंरीरो वति । 
लीलोलः । सुरतोपचारङुशलः । इ्यमिक्षणः नीखेश्वणः । शाच्चवित् । 
दूतः सन्देश्चवचननिपुणः । इुशितमभूर्धनः कुटिरकेगः । पटुमतिः । 
हास्येङ्गितदूतवित्, हास्यवित् भहसनङ्दरः, इङ्ितवित् परेषां हृद॑यज्ञः, 
धूतावित् सजीवरदूतानां निर्जीवचूतानामपि विशेषङ्गः । चाग; । 
भरियवाक् । प्रभक्षणरतिः संतत भक्षणेन प्रीतियुक्तः । गीतपियः 

= गान्धवेङुशलः । रृत्तयित् सृत्तगुणदोषङ्ः । छमयति रतिम् । डवि; 
पण्डे; । सथु्तनसः उन्नतघ्राणः ॥ ३॥ 

पुनरपि शादरूरविक्रीडितेनाह - | 

आवक्रहुतगः सशुन्नतकटिः खीनिजितः सत्सु्टद् 
देवज्ञः प्रज्रारुयः क्षयधनेः संयुञ्यते चन्द्रवत् ।. 

हस्वः पीनगलः समेति च वदं सान्ना खद्टद्रस्सल- 
स्तोयोधानरतः स्ववेदमसदहिते जातः चादाङ्क नरः ॥ ४॥ 

इति । शशाङ्के स्वपेद्मसदहिते अथौत् कर्कटकसहिते कक्षटके 
धन्द्र रमे च स्थिते (जात) एवश्षीरो भवतीति सम्बन्धः। आवक्रहुतगः 
ईषद् वक्रं हुते गच्छतीति तथा । सञुन्नतकरिः । स्रीनिनितः स्रीणां 
वराग इत्यथः । सतसुहूत् सतां सुत् । देबङगः ज्योतिषङ्गः । प्रबुराख्यः 

१, श्रः. ख, पाठः. | 
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्रचुरेभवनेरयुक्तः । चन्द्रवत् क्षयधनैः संयुज्यते कदाचित् क्षीण ; 

कदाचित् पूरण मवतीत्यथैः । हस्वः खवः ।. पीनगलः । सास्ना व्यं 
समेति च । पुद्त्सलछः बन्धुषु भक्तः । तोयोद्यानरतः तोयेषु उद्यानेषु 

च ्रीतियुक्तः ॥ ४॥ ` | 

तीक्ष्णः स्थुलददर्विद्यारवदनः पिद्धक्षणोऽल्पात्मजः 
ख्ीदेषी प्रिथमांसकानननगः कुःप्यस्यकार्ये चिरम् । 

्ुततष्णोदरदन्तमानसरुजा सम्पीडितस्त्यागवान _ 
विक्रान्तः स्थिरधीः सुगर्वितमना मातुर्धिधेयोऽकमे ॥५॥ 

तीक्ष्ण इत्यादि । अर्षमे चन्द्रे अर्कम छत्रे च पवंशीखो भवति । 
तीक्ष्णः असहिष्णुः आशु कायेकर इत्यथः । स्थूरुहवुः। विशारुवदनः 
विस्तीर्णास्यः। पिङ्गक्षणः पिङ्ग खष्टिः । अल्पात्मनः । सखीद्रेषी बक्म- 
चयरुचिरित्यथः । भियमांसकानननगः। अकयं चिरं इप्यति। चिरम् 
ओं फलकरणाद् , अभङ्ुरकोप इत्यथः । शुत्तष्णोदरदन्तमानसरुज। 
सम्पीडितः । त्यागवान् । विक्रान्तः पराक्रमयुक्तः । स्थिरधीः स्थिर- 
बुद्धिः । सुगविंतमनाः आत्मनि बहुमानयुक्तः। मातु्बिंधेयः जननीव 
भवति ॥ ५॥ | | 

बरीडामन्थरचारुवीक्षणगतिः खस्तांसबाह्नः सुषवी 
छष््णः सत्यरतः कलासु निपुणः शाल्ना्थविद् धामिकः। 

मेघावी सुरतभियः परगहेचित्तिश्च संयुज्यते 
कन्यायां परदेदागः भ्रियवचाः कन्याप्रजोऽल्पात्मजः ॥ 

वरीडेत्यादि । कन्यायां चन्द्रे रपरे च एवंविधो भवति | 
परीडामन्थरचारुवीक्षणगतिः कीस्वभावयुक्त इत्यथैः. । खस्तांसबाहुः 
स्रस्तं नतम् 1 सुखी । क्ष्णः अपरुषः । सत्यरतः । कास निषुणः। 

शाक्नाथवित् शाज्ञाणां तात्ययज्ञः। धामिकः । मेधावी । सुरतमप्रियः । 
परशः वितते संयुज्यते । परय्दैः संयोगः स्वकीयत्वेन योग; । पर- 
देगः परदेशवासी ` च भवति । प्रियवचाः वचनव्रियः ।. कन्या- 
मरन; । जखपात्मनअ भवति ॥ &॥ ` ` ` . | 

१. ‰ति। अ" क. पाठः. २. अख, पाडः, ̀  इ. ति । क क. पाः ̀  
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देवन्राह्यणसाधुष्रजनरतः प्राज्ञः ह्रुचिः खीजितः 
पीं; सोन्नतनासिकः कुराचटद्वा्ोऽटनोऽथीन्वितः । 

हीनाङ्गः क्रययिक्रयेषु कुत्रारो देवद्िनामा सरग 
वन्धुनासुपकारक्रद् विरुषितस्व्यक्तचं तैः सप्तमे ॥ ७ ॥ 

| दवब्राह्मणेत्यादिः। श्रमे वंछाराश्चां चन्द्रे मने वा सति एवं- 
` शीली. भवति । देवब्राह्मण -.: धु पूजनरतः । प्राज्ञः । शुचिः । स्रीनितः 

ल्लीभिजिंतः वशीकृतं इत्य : । पायुः तङः । सोजतनासिकः ` अस्यु- ` 
चघ्ांणः । कृशचचलद्धात्रः शानि चरन्ति स्तोकेन निमित्तेन 
रोगारोग्यभाजनानि गात्राणि यस्य सर तथा| अटनः । अथाीनितः। 
हीनाङ्गः अङ्वेकटययुक्तः ¦ क्रयविक्रयेषु कृशरः । देवद्धिनामा देव- 
निमित्तकमवशाद्  द्वितीयनाभसरितः। सरग् रोगसहितः । बन्धूना- 
धुपकारद्त् । तेः विरुषितः त्यक्तथ बन्धुभिः कोपितः परित्यक्तशच 
भति ॥ ७॥ | 

अध वुशवेके जातस्य फर माङिन्याह - 

पथुखनयनवक्ता षृत्तजङ्खोसजासु- 
जेनकयगुरुवियुक्तः दोश्ाये उ्थाधितश्च । 

. नरपतिकुरपूल्यः पिद्धलः रचे . 
छषङुटिद्राखगाङ्करुछन्नषापोऽलिजातः ॥ ८ ॥ 

इति । अलछिजात रएंश्चीरो भवति । अणो इशिकण्धिते "चन्दर 
वृके रपरे च सति जातः परथुलनयनवक्षाः पथुखे विस्तीर्णे नयने 
वक्षः उरश यस्य स तथा । इत्तजद्भेरुजायुः पत्ते परिषतेखे जङ्के उरू 
जानी च स्थं } जनकगुरुवियुक्तः । दैशपे व्याधितश्च रैरञषे इति 
उभयत्रापि योज्यम् । नरपतिङ्करपूज्यः। पिङ्गलः पिङ्गखबणेः। कूरचेष्टः - 
वधताडनादिकरचंशयुक्तः । चषङाङिशखगाङ्ः रेखाकारे; श्रषङुरि 

- शखमैः अङ्कितः । छन्नपापः गरूढपापः॥ ८ ॥ ` 

१. श्रा्शोन्नते'ति सुद्वितप्राढः. २. वुः ख. पाठः. ३. शति स" क, 
पाटः. | न 

॥ 

कैर ~ । 

स 2 
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भ्रन्विनि जातस्य श्वरूपविज्ञाना्थं शादैूविक्रीडितेनाद -- 

उयादीचौस्यदिरोधरः पितृधनस्त्यागी कविवीयेवान 

वक्ता स्थूरुरदश्रवोधरनसः कमों्यतः शिल्पवित् | 

कुञ्जं सः कुनखी खमांसलथुजः प्रागरूभ्यवान् धमेविद् 

बन्धुद्धिर् न बलात् समेति च वका सा(्ने ?मे)कसा- 

| ` (प्योऽन्विजः॥ ९ ॥ 

इति । अश्विजः.अश्विनि धलुषि चन्द्रे रपरे वा जात एवंशीरो 

भवति । व्यादीवीस्यक्षिरोधरः। पितृषनः पितसम्बन्धिभिः धनैः धन- 
जनकैः कमैमिश्च युक्त श्यथंः । लागी । कविः प्राह्ञः कान्य- 

टच । वीभैवान् । वक्ता वचनङ्शखः। स्थूलरदश्रवोधरनसः स्थूलाः 
रदाः दन्ता; श्रवः श्रवणम् अधरश्च नासिका च यस्य स तथा। 
कर्मोयतः कमसु उद्यतः । शिल्पवित् शिष्पज्ञः । इग्नांसः । नखी । 

सुमांसलथुजः । भागरभ्यवान् प्रतिभानवान् । प्रागरम्यवागिति बा । 
धर्मवित् बन्धुद्धि बन्धुष्वप्रीतः। बखाद् वद न समेति । सा(खे एमे) 
कसाण्यः सान्न प्रियवचनेन एकेनेव साध्यः वशीकतेन्यो भवति ॥९॥ 

निद्यं लालयति स्वदारतनयान् धमध्वजोऽधः कखः ` 
स्वक्षः क्षामकरिगेदीतवचनः सौभाग्ययुक्तोऽलसः ! 

शीताछ्ठमैलुजोऽटनश्च मकरे सततवाधिकः काव्यवि- 
ल्लम्धोऽगम्यजराङ्गना निरतः सन्त्यक्तलज्जोऽष्चणः। 

नित्यमित्यादि । मकरे चन्द्रे खर वा सति नातो मच्चुन एव- 
शीलो भवति । स्वदारतनयान् नित्यं कालयति । धरमष्वनः धर्मकरण- 
-बदितोऽपि धमेसाधनचिहयुक्तः । ‹धमै्वजो किङ्कदृत्तिरि'त्यमरः । 
अधःटृशः -देदस्याधोरधे डृशषः । खक्ष; चोभनदष्टिः । क्षामकटिः श्यष्क- 
स्फिक्प्रदेशः । शहीतवचनः धुतान्वितः । सोभाग्ययुक्तः । अलसः 
मन्दः । शीताटुः शीतासहः । अटनः । सत्वाधिकः प्राणव राधिकः । 
काव्यवत् काव्यः । ग्धः अथेत्यागासदिष्णुः । अगम्यजराङ्गनासु 
निरतः नीचामु दृद्धासु च स्ीषु निरतः । सन्त्यक्तरज्जः स्वतो 

` उज्जायल्यः । अणः निश्चूगथ मवति ॥ १०॥ __ 
१, ङ? २, “द्रति म" क, पारः, ह 

णण 



षोडदोऽध्यायः । २२७ 

अथ कुम्भे जातस्य स्वरूपज्ञानं तौय्केना( द -- 

करमगरूः सिरालस्वररोमश्दीधेलनः 
पृथुचरणोर्ष््जचनास्यकरिबेठरः । 

परवनिताथेपापनिरतः प्षयच्रद्धियुतः 
भियङखुमालुटेषनसख्टद् घटजोऽध्वसहः ॥ ११ ॥ 

इति । घटजः; घटे चन्द्रे ख्भ्रे च जातः एवंश्षीरो भबति । 
करभगरः दीषेकण्ड इत्यथः । सिराख्खररोमक्षदीधेतचुः सिराला 
अगृढसिरा खरा परुषा रोमबहुका दीध च तदुयंस्य स तथा । पृथु- 
चरणोरुपृष्ठजघनास्यकटिः । वठरः निष्ठुरः, बधिर इति वा, बधिरो 
मूख इति वा । परवमिताथपापनिरतः परस्नीविषयपापकमेसु निरतः । 
क्षयवुद्धियुतः कदाचित् क्षययुक्तः कदाचिद् ृद्धियुक्तः । प्रियङ्कसुमा- 
नुरेपनसुहत् परियङ्कसुमः भियानुरेपनः मियबन्धुश्च । अध्वसह; अध्व 

भमसदिष्णुः ॥ ११॥ | 

अथ मीने जातस्य स्वरूपविज्ञानं मालिन्याह -- 

जलटचरधन मोक्ता दारवासोलुरक्तः 

समरुचिर रारीरस्तुङ्गनासो बृहत्कः । 
अभिमवति सपनांख्रीजितथ्ारुटाष्े- 

चतिनिधिधनमोगी पण्डितश्चान्त्यराशौ । १२॥ 

इति । अन्त्यराकौ मीने चन्द्रे रमे च जातः एवंशीरो भवति । 
जङचरधन भोक्ता जख्चराणि धनानि इक्तापरवाखादीनि साया्रिक- 

विक्रेयद्रव्याणि भोक्तुं शरीरमस्येति जरचरधनमोक्ता । दारवासोतु- 
रक्तः दारेषु वासस्सु च अनुरागवान् । समरुचिर्रीरः । तुङ्गनासः। 

बहत्कः बहन्मूथौ । सपरनानभिभवति शत्रून् परिभवति । खीजितः। 
खीमिनजितः वशीकृतः । चारुः शोभननेत्रः । द्ुतिनिधिधनभोगी । 

चतिस्तेजः, निधिः पर्वभूमो निहितं द्रव्यं, स्वतेजसा निधिलामेन च 

न्धस्य धनस्य भोगवानित्यथेः । पण्डितश्च भवति ॥ १२ ॥ 

१, (नस्कु््केनाः इति पाठः स्यात् 



२२८ विषरणोपेतै राशा 
एवं द्वादशभिः किः लरवचन्द्राधित्तराशिदीखान्यमेदेनोकन्वा चन्द्रस्थ यभाक्तपय 

दानं प्रति विहोषमाह -- 
[द च ( 

बटखवति रारो तदिप च | 

स्ववलयुतः स्थाः यदि तुरि्नाद्युः। 
कथितपलानामविकर्दाता 

चाद्िवदतोऽन्येऽप्यसुपरिचिन्त्यः ॥ १३॥ 

इति । राशो तदधिपतौ च बलयति सति तुष्टिनांश्चः स्वबल- 
युतो यदि कथितफङखानामविकख्दातः स्यादित्यन्वयः चन्द्रः यस्मिन 
राशौ तिष्ठति तस्य रश्षेस्तद्राश्यधिपतेश बरवे सति चन्द्रः स्वयं 
च सखकीयवरयुक्तः यदि भवति तदा यथोक्तानां फरानां साक 
ल्येन दाता भवेत् । चन्द्रस्य चन्द्राधिष्टितरा्नस्तदधिपस्य च त्रयाणां 
बरवे सति भ्रोक्तफछानि स्वणि भवन्ति । एकस्य वलशट्यत्वे 
किञ्िन्न्युनानि भवन्ति । द्रयोबेखुशून्यसे यानिक्रानिचिद भवन्ति । 
त्रयाणां बलशुन्यत्वे असाराणि वा स्वम्रचिन्तागतानि वा असुपयो- 
गीनि भवन्तीत्युक्तं भवति । रारेवेशून्यत्वे राशिसभावजनितस्य 
उष्णशाकरषघुभुक्त्वादिफलस्याभावः । राप्यधिपस्य वलशन्यतत्र 
त्तातास्ररगि"त्यादिफलस्यामावः । 'लस्रखापि स्वाभिीर्मं हि बीभ- 
मित्युक्त्या रास्यधिपवटाभावे रक्चेरपि घराभावत्रसङ्धे सामिगुर्- 

` वीक्षितयुते'त्यादिराश्युक्तवल्वशाद् राशिफलानि प्रायिकानि भवन्ति 
इत्यादि निरूपणीयम् । एवमुक्तप्रविकरफलदातत्वादिकमन्यपापपि 
चिन्त्यमिति चतुथेपादेनाह--अतः अन्येऽपि शशिवद् अनुपरिचेन्त्या 
इत्यन्वयः । अतः चन्द्राद् अन्ये ग्रहा अपि शशिवत् चन्द्रस्योक्तवद् 
राशौ राश्यधितो च बलवति स्वयलयुताधेत् स्वोक्तफकानामविकल- 
दातारः । अचुपरिचिन्त्थाः इत्थ॑भावेन परिचिन्तयाः, यथावस्निरूपणीया 
इत्यथः । इत्यभ्भूतारूयानेऽलुशब्दो वतैते इति "रक्षणेत्थम्भूतारूयान- 
भागवीप्सासु प्रतिपयेनवः' (१-४-९०) इति स्त्रवशाद् विज्ञायते । बशा- 
बरूवशेन विशरश्य फलानां तारतम्यमवगम्य निर्देशः कपैव्य इत्युक्तं 
भवति । रभ्रफल्खय तु बरुवति राश तदधिपतौ वेत्येतावन्पाप्रेण 
अधिपबलवशात् स्ववलवसाच वैकस्यं स।कटयं वा विमृश्य वक्तव्यम् ॥ 



| घोडरोऽध्यायः । । २२९ 
एवं राशीनां कपरससम्बन्धे सति सम्भाव्यानि शानि प्रथक् प्रथगुपदिस्य अनन्तरं 

प्रहयागनदोन सम्मान्यानि फलानि कमेणोपदिरति । तन्न प्रथमं मेषवृषगतेऽकै जातस्य 
स्वरूपक्ञाममोपच्छन्दसिकेनाह -- ॥ 

प्रथितश्तुरोऽट्नोऽस्पित्तः 
क्ियगे त्वायुधक्रुद् वितुङ्कमागे । 

गवि वश्रसुगन्धपण्यजीवी ` 
वनितादिर् कुद्र्ख् गेयवाद्ये ॥ १४ ॥ 

इति । उत्तरश्छोकगतं भानाविति पदं सिहावरोकितन्यायेना- ` 
त्राप्यलुकृष्यते । भानौ क्रियगे वितुङ्ग भागे तु प्रथितः चतुरः अटनः 
अस्पवित्तः आयुधढच भवतीत्यन्वयः । आयुषथरदिति षा पाठः| तत्र 
सस्त्रधारणजीवीस्यथेः । क्रियगे मेषं गते तत्रापि बितङ्गमागे उच्चा 
दन्यत्र भागे स्थिते सति । परमोच्चस्थस्य रवेः राजयोगादिषु पूषै- 
धु्कफटत्वान्मेषराश्चो परमोच्चादन्यत्र स्थितस्य फरमत्रोच्यते । 

` प्रथितः प्रासेदढः । चतुरः विदग्धः । अटनः । अस्पनित्तः। आयुधह्ृद् 
आयुधव्यापारषरश्च भवति । भानौ मवि स्थिते सति वस्लसुगन्धपण्य- 
जीवी बद्धैः सुगन्धेः कषूरादिभिश्च वाणिच्यद्रव्येः जीवितु शीलमस्येति 
स तथा } वनिताद्विट् ह्ीषु प्रीतिरहितः । गेथवाथे शरश्च भवति 
गेयेषु वाधेषु च शरः निपणो भवति ॥ १४॥ 

` अथ मिथुनादिस्थिते सूरये जातस्य स्वरूपविज्ञानं शादूख्विक्रोडितेनाद - 

 विधाञ्योतिषवित्तवान मिथुनगे भानौ इृलीरस्थिते 
तीक्ष्णोऽस्वः परकार्थच्दमवधड्धिरञ्च संयुज्यते । 

सिदस्ये बनद्चोलगोङलरतिवीयोन्वितो ज्ञः पुमान् 
कन्यास्थे लिषिरेख्यकाव्यगाणितज्ञानान्वितः खीवपुः॥ 

इति । भानौ मिथुनगे वि्याज्योतिषवित्तवान् भबति विद्यावान् ` 

तन्न विषाद् उ्यौतिषह्ञानवान् धनवांश्च भवतीत्यथः । भानौ करी- 

रस्थते तीक्ष्णः असहन्वाद् आशुका्यकरः । अस्वः भनरदितः । 
परकाय्ृत् परेषां काथैकती । भमवध्कशैः संयुज्यते च भरमोऽङ्गसाद्ः 

तज्जनक्तेन कक्रणा, बधो दिंसा वेन, शेन उपतापेन च संयुज्यते । भानौ 

सिंहस्य सति बनश्चेकगोडखरतिः षनेषु शैलेषु गोढरषु च प्रीतियुक्तः। 

* ५) 

दर प 

नै 



२९३० विवरणेपेते होराशाखे 

बीर्यान्वितः । हः आत्मस्वरूपस्य सत्वगुणात्मकस्य सकरपकारकस्य 

भानोर्भूलत्रिकोणकषे्रभूते सिंहे स्थितस्य फलमक्गत्वं न सम्भवेद् , 

अतोऽत्र ज्ञ इति पाटः । भानो कन्यास्थे सति जातः पुमान् छिपिले- 

ख्यकाव्यगणितङ्गानान्वितः स्रीव पुश भवति । छिपयो नागराच्याः, 

ख्यानि चित्राणि, काव्यानि कविकमांणि, गणितानि रौकि
कगणि- 

तानि ग्रहविषयगणितानि च, एतेषु हवानान्वित
ः । खीवपु; स्रीसमान- 

शरीरः ।॥ १५ ॥ । 
अथ तुलादिचतुष्कस्थऽके जातस्य स्वरूपक्ञानं शादृलवि कीडितेनाद -- 

जातस्तौलिनि शौण्डिकोऽध्वनिरतो हैरण्यको नचकृत् 

शूरः साहसिको विषाञितधनः शाखरान्तगोऽलिस्यिते । 

सत्पूज्यो धनवान धशधेरगते तीक्ष्णो न्मिषक् कारको ` 

नीचोऽज्ञः कुवणिङः सृगेऽल्पधनवाहुर्धोऽन
्य भाग्ये 

[रलः | १३ ॥ 

इति । भानौ तौणिनि स्थिते जातः शौण्डिकः शुण्डया जीव- 

तीति क्षौण्डिकः शुण्डया निमित्तभूतया । “शण्डा करिकरे मये" 

इत्यमरः । हसिरिष्या मदयतिक्षया बा जीवतीलयथः । हसिक्षिकषा 

आधोरणकरं । मच मदकरदरव्यं ताम्बूरमदयन्तिकामादिरादि । एते- 

निमि्तभूतेरशकयोगक्षणादिविदेयविकषर्जीवतीययसन
्धयम् | अध्वनिां 

रतः चङ्क्रमणपरः । देरण्यकः । हिरण्यम्रयोजनो हैरण्यः । इत्सायां 

कन् प्रतयः ङुस्षितो हैरण्यो हेरण्यकः । हिरण्याथेमकरतच्या
नि इबोण 

इति यावत् । नीचङृत् नीचकारी 1 अचेतनत्वात् कीर्यथोर्साहशचल्य 

इति यावत् । मानो अस्थित जतिः कूरः । साहसिकः रितादितान- 

पेशषककरः । विषालितधनः विषेण निमित्तभूतेन आजितधनः । 

विषविक्रयेण विषचिक्षितसया बा आनितधन इलयथेः । शाचान्तगः 

शादपारद्वा । मानो धलुधैरगते जातः सतपूज्यः सतां पूल्यः
। धनवान् । 

तीक्ष्णः । भिषक् भेषज्यङ्शरः । कारकः शिरपी च मवति । भानो 

भगे स्थिते सति नीचः । अङ्ग; । कुवणिक् कुस्सितवाणिञ्यकरः । 

`, अरपधनबान् । उन्धः अन्यायेन परद्रव्यादित्सुः । अन्यभाग्ये स्वः 

परेषां भाष्य प्रीतः ॥ १६॥ ` ` | 
[की 
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अथ कुम्भमीनयोः स्थितेऽ जातस्य स्वरूपज्ञानं वसन्ततिरकेनाह -- 

नीचो चटे तनयमाभ्यपरि खतोऽख- 

स्लोयोत्थपण्यवि भवो वनितादतोऽन्स्ये । 

नश्चन्नमानवतनुप्रतिमे विभागे | 

लश्व्मादिष्टोत् तुहिनरदिमदिनेच्रा युक्ते ॥ १७ ॥ 

इति । मानौ घटे स्थिते सति नीचः तनय माग्यपरि्तः तन- 

च्माग्यैश्च हीनः ! अस्वः धनरदितः । अन्त्ये मानौ स्थिते सति तोयो- 

त्थपण्यविभवः । तोयेन निमित्तेनोत्थितं तोयोस्थम् । तोयोस्थानि 

पण्यानि वाणिज्यद्रव्याणि, तोयोत्था विभवाः धनधान्यादिसमृदधयो 

यस्य सः तोयोत्थपण्ययिभवः । वनितादतः वनिताभिरादतश 

भवति । एवमादित्यस्य राशिशी छान्धुक्तानि । अनन्तरं वक्तव्यानि 

चन्द्रस्य राशिशीकान्यपि पूमैमेवोक्तानि । इदानीषुमयोरपि युगपद - 

गभवं रा्िफलमाह - तदिनरदिमदिनेशयुक्ते नक्षत्रमानवतनुभतिमे 

विभागे छक्ष्म आदिशेदित्यन्बयः । चन्द्रेणादित्येन च एकांशगाम्यां 

युक्तो यो राशिः स राशिः कालाङ्गानि वराङ्पाननम्' इत्यादिनोक्तः 

नक्ष्रमानवश्चरीरे यत्र भवति तत्मतिमे विभागे देहावयवभागे क्ष्म 
(५ 

चिक्मदिष्टव्यमित्यथः । अथवा नकषत्रमानवतचुभरतिम इत्यत्र 

५५ शदिचन्द्रानरहिमकर्रियुगगुणभूतचन्द्रवदगुणा 
¦ । 

शखवामनेत्रमस्तकदक्षिणहत्कण्वहस्तपादेषु ॥ 

हृदरुषामकराङत्रिषु नरस्य रणकाङकिणोऽङ्गानि ।" 

रंति पराशरहोरायाम् । एवं नक्षत्रमानवतलरुभरतिमे विभागे र्मा 

दिशेदित्यभः । युद्धभद्नेऽनिष्टकता वषिष्ठ पापो यस्मिन्टक्ष स्थितः 

तल्तिमे विभागे तरणो भवतीति वक्तव्यम् ॥ ९७ ॥ | 

एवमादिव्यचन्द्रयोः फखान्धुक्त्वा . कुजस्य राशिक्चीरान्याह 1 तत्र प्रथम स्वक्षक- 

सेयोः स्थिते कुज जातस्य स्वर्पज्ञान तोय्केना(१)इ -- 

। नरपतिसत्छताटनचसर पवणिक
्सधनान 

_ कलतलुोररिचिषयान जः वथ अनिति 

पवय 

१ -न्नो कन्ये स्थि" क. पाटः. २. नत्कुरकेना" इति पाठः स्यात् । 
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युवतिजितान् त्ख विषमान्. परदाररतान् 
इहकश्युवेषपोश्पटषान् सितम जनयत् ॥ ६८ ॥ 

हति । कनः स्वे स्थितः स्म् एवैत्रिधान् जनयेदिति 

म्बन्धः । नरपतिसर्कृतं राजभिः सम्मानित अटनं चमूपतिं बभिजं 
धनै च । तथा कषततसुषोरभूरिविषयांश्च क्षततनु चोरं निजत्रणेन 

आगन्तुकव्रणेन वा भुक्तं चोरं, भूरिविषयम् अजितिन्द्रियं च जनयेत् । 

स्वगृहे मेषे पृशिके च । श्यकषेतरे स्थितस्यापि मूरत्रिकोणगतत्वेन उष््वा- 
सेहितवेन वा शुभफलानि क्तव्यामि । तथा मोद्यन शद्रनिरीक्षित 
खेन वा अह्यभफलखालि वक्तव्यानीति सवेत्रिको न्यायोऽत्रापि फटे 
सङ्करे द्रष्टव्यः । सितम शषमे तराया च स्थितः कुजः युवतिजितान् , 
सुहस्छु विषमान्, परदाररतान्, एुहकान् पायाङ्प्लान् , सुवेषान् शो- 

- मनवेषप्रियान् , भीरून् भययुक्तान्, परुषान् निषुरां्च जनयत् ।। १८॥ 
अथ बुधचन्दक्षेत्र णते कुजं जातस्य स्वरूपं वसन्ततिठकनाःे -- 

बौधे सहस्तनयवान् विखत् कूतज्ञो 
ई“  गान्धवेयुद्धक्ककालः कृपणोऽभयोऽर्थी । 
` `` चान्दरेऽथेवान् सटिलयानसमानितस्वः 

प्राज्ञ मूमितनये विकलः खलश्च ! १९॥ 

इति । भूमितनये बोधे कन्यायां मिथुन च स्थिते सति सह- ` 
स्तनयवान् भवति । सहो वलम् । "सदस बररंहसी" इति थाद्रवः 
बटवांस्तनयवांश्च यवतीत्यथेः। विसुहृद् बन्धुरहितः । इतश उपकार- ` 
स्मती । गान्धवैयुद्ध्शलः गान्धर्वे युद्धे च कुशलः । कृषणः काथण्य- 
युक्तः । अभयः भयरहितः । अर्थी अथेवांधच भवति । भूमितनये 
क ककेरकराशों स्थिते अथंवान् भवति । सिह याक . 
सम। 7 ¦ सिलयानेन सम्यगानितधनथ, परागः विद्वान्, विकलः 

` वैकल्ययुक्तः, खलः; नीचश्च भवति ॥ १९ ॥ 
| अथ रविगुदमन्दकषेगते जातस्य स्तरूपवि्ञानं शादृलविकौ!डतेनादह - 

निःस्वः द्धि सहोऽनयो वनचरः सिदेऽल्पद्ारात्मजे 
जवे तैकरिपुभरेन्दसचिवः ख्यातोऽमयोऽस्पात्मजः । 
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दुःखतो विधनोऽरनोऽचतरतिस्तीक्ष्णश्च कुस्मे स्थिते 
भोमे भूरिधनात्मजो ्गगते भूपोऽथवा तत्समः॥२०॥ 

इति । भूमितनये सिंहे स्थिते निःस्वः क्केलसहः अभयः वनचरः 
अस्यदारात्मजश्च भवति © भूमितनये जेषे जीषसम्बन्धिनि धनुषि 
मीने च राशो स्थिते सति नैकरिपुः बहुशः नरेन्द्रसचिवः स्यातः 
अभयः अल्पात्मनश्च भवति । भोम कुम्भे स्थिते दुःखातैः बिधनः 
अटनः, अनुतरतिः तीक्ष्णश्च भवति । भमि मरगगते मूरिधनात्मजः 
भूपः, अथवा तत्समः भूपसमो वा मवति ॥ २०॥ 

अथ छुजद्क्र्षेत्रगते बभे जातस्य स्वरूपविज्ञानं वसन्ततिर्करेनाद -- 

यूतान्नपानरतनारस्तिकचोरमिःखः 
ङुख्नीकक्रक्रदखत्यरतः ङुंजक्ष । 

आचायेभूरिसुतदारधनाजेनेष्टः | 
चौके वदान्यगुरुभक्तियुतश्च सोभ्य ॥ २१॥ 

इति । सौम्ये कज स्थिते सति धूतान्रपानरतनास्तिकचोर- 
निस्वो मवति । चूते विजिगीषुव्य(पारे अन्नपानयोश्व निरतः ना- 
स्तिकः एेदिकमधानः चोरः निःस्वः निधनः, इल्लीकद्ूटकृत् इस्रीकथ 
कूटछच्च, असत्यरतश्च मवति । सोम्ये चौके बृषे तायां च स्थिते 
सति आवचा्ेभूरिसुतदारधनाजेनेष्टः आचाय भूरिसुतदाराश्च धना- 
मैनं च इष्टानि यस्य स तथा, बदान्यगुरुभक्तियुतश्च बदान्यो दान- 
श्ीरः गुरुभक्तियुतश्च मवति । आचार्योऽभ्यापकः, वरवः पित्रादय इतिं 
विशेषः । उभयत्रापि भक्तो मवतीत्यथेः॥ २१॥ ` 

अथ मिुनककैटकस्थे बुधे जातस्य स्वरूपविज्ञानथंमिन्द्रवज्रामाद-- 

विकत्थनः शाखकलखाविद्श्धः 

प्रि्यवदः सौख्यरतस्तृतीये । 
 जला्सितस्वः खजनस्य राचः 

राश्ाङ्कजे शीतकरक्चेयु क्ते ॥ २२ ॥ 

१, न्ति कु क. पाठः, 

| ए 
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इति । सौम्ये तृतीये मिथुने स्थिते सति जातः विकत्थनः 

आत्मश्चाघी, शाख्चकराविदग्धः शासेषु फराघु च विदग्धः, भियः 

वदः सौस्यरतश्च भवति । शयाङ्कने शीतकरकषयक्ते जला्जितस्वः 

जलेन वा जर्यानेन बा जरोद्धवैवा आभितधन इत्यथ; । स्वजनस्य 

दश्च्च भवति ॥ २२॥ 

ख्ीदेष्यो विधनसुखात्मजोऽटनोऽश्ः 
सखीलोटः छपरि भवोऽकरार्चिगे ज्ञे । 

यागी ज्ञः प्रचुरगुणः सुखी प्चमायान् 

युक्तिज्ञो विगतभयश्च षष्ठरात्रौ ॥ २३ ॥ 

श्नीदेष्य इति । जे अकरारिगे सति स्ीद्रेष्यः स्ीणामपियः, 

बिधनः विमुखः विपुर, अटनः, अन्नः मृखेः, सीरोखः, सुपरिमवः 
अयत्नेन परिभव भवति । शशाङ्कजे षष्ठराशौ स्थिते सति तयामी 
ञः विद्वान्, पचुरगुणः प्रचुरेषहुभियैगेयुक्तः, सखी, क्षमावान् सवंसहः, 
युक्तिः युक्तिषु शलः, विगतभयः भयरहितः जस्पे वादे वितण्डायां 
च भयरहितः । स्वपक्षस्थापनकथा जट्पः, प्रपक्षनिराकरणेन खपक्ष- 
खथापनकथा वादः, परपक्षनिराकरणकथा वितण्डा ॥ २२ ॥। 

भथ गुसमन्दकषेत्रगते बुधे जातस्य स्वरूपन्ञानमोषच्छन्दसिकेनाद् -- 

चेपसम्मतपण्डिताप्तवाक्यो 

नवमेऽन््ये जितसेवकोऽन्त्यदिल्पः । 
परकभकृदस्वरिल्पवुद्धि- 

स्त््रणवान् विष्िकरो बुघेऽकजक्षं । गथ ॥ 
इति । बुधे नवमे राक्षो स्थिते सति नृपसम्भतपण्डिताप्तवाक्यः 

नृपसम्मतश्च पण्डितश्च आश्तवाक्यश्च भमाणभूतवाक्यश्च भवति । अनः 
सोम्ये मीनराश्यो स्थिति. सति जितसेवकः जिताः सेबागुणाति- ` 
शयेनाधरीडृता अन्ये सेवका येन स नितसेषकः, परारयाधनदक्च 
हत्यथैः। अन्त्यश्िरपः अन्त्यानां नीचानां शिपेन युक्तः । जुषे अकं- 
जर्ष स्थिते तुं परकमंछत् परेष्यः, अस्वधिल्पबुद्धिः अन्यशिल्प- 
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` १. सख. पाठः. ` २. छः, स्वपरिभिव इति वा पाठः । छक, पाठः. ३. भ्ये अन्से मी, ४. (सति पणख- पाठ. | | 
॥ 
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ुद्धिश्च भवति । असख दरिद्रः शिर्पबुद्धिशेति वा । ऋणवान् , विष्टि 
करः भारंवाहश्च मवति ॥ २४॥ 

भथ कुजभ्गुवुधक्षेत्रगते गुरो जातस्य खरूपज्ञानं शदूविकीडितेनाह - 

सेनानीबेह्धविन्तदारतनयो दाता सुभ्रल्यः क्षमी 
तेजोदारणान्वितः सुरयरौ जातः पुमान् कोजमे । 

कल्याङ्गः सखखाथमिश्रतनयस्वययागी भियः रौक्मे 
बोधे भूरिपर्च्छिदात्मजसखुहत्साचिव्ययुक्तः सुखी ॥ 

इति । सुरणरौ कौजे मेषे विके च स्थिते सति जातः पुमान् 
सेनानीः सेनापतिभेवति । बहुवित्तदारतनयः बहुवित्त;ः बहुदारः 
बहुतनयश्च, दाता, सुभृत्यः, क्षमी क्षमागुणयुक्तः, तेजोदारगुणान्वितः 
तेजसा परानभिभवनीयत्वलक्षणेनं तथा दारगुणन सौम्यगुणेन अभि- 
गम्यशुणेन च अन्वितः । दार्दगुणसब्देन अभिगम्यगुणा रक्ष्यन्ते, 
अतो न पौनस्क्त्यदोषैः । तेजसा दारैभीयोदिभिः गुणेर्विचादिभिश 
युक्त इति बा । सुरगुरौ सौकमे वृषभे तुलायां च स्थिते सति कर्याङ्गः 

स्वस्थश्चरीरः, ससुखाथमित्रतनयः, त्यागी, परियः ोकप्रियश्च भवति । 
सुरणरौ बौध मिथुन कन्यायां च स्थिते सति भूरिपरिच्छदात्मजयुह- 
त्साचिव्ययुक्तः परिच्छदाः वसनासनश्चयनादयो भोगोपकरणयि- 

शेषाः आत्मजाः सुहृदश्च साचिव्यं सचिवकयै एतेभूरिभियुक्तः, खखी 
च भवति ॥ २५ ॥ | 
चान्द्रे रत्नसुतस्वदारविभवः प्राज्ञः सुखेरन्वितः 

सिरे स्याद् बरनायकः सुरगराबुक्तं च यचान्द्र मे । 
स्व माण्डलिको नरेन्द्र सचिवः सेनापतिवा धनी 

कम्मे ककेटवत् फलानि मकरे नीचोऽल्प वित्तोऽसुखी ॥ 
चान्द्रे रत्रेति । सुरगुरौ चान्द्रे ककेटके स्थिते सति जातः रत- 

सुतस्दारविमवः रलानां सुतानां धनानां दाराणां च विभवेन युक्तो 

भवति । अदीभादित्वाद् अचप्रत्ययो मत्वथीयः । प्राज्ञः, सुखेरन्वितश्च 
१ (्सबह, २. थ गुरोः राशिरीखानि भ्रदद्येन्ते -- सेना' ग. पाठः. ३. 

ध्न अधृष्यगुणन तः खपाः, ४. “रदाब्देनच अग ग. पाठः, ५. षः) दुः: 

^ ४८] क पदि ॐ 
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मवति। सुरगुरौ सिंहे स्थिते सति बलनायकः स्यात् । चान्द्रमे यदुक्तं यत् 
फल्क्तं तदपि सर्वं भवति । सुरणरी स्वक्ष धनुषि मीने च स्थिते सति 

मण्डलिकः मण्डलाधिपः, नरेन्रसचिवो वा, सेनापति, धनी धनवान् 
भवति । गुरौ म्भ स्थिते सति कर्कटवत् ककेटराशाघुक्तानि फलानि 

भवन्ति । गुरौ मकरे स्थिते सति नीचः अधमः, अर्पवित्तः वृत्तिमात्र- 
धनः, अदुखी एषत्सुखी च भवतीयथेः । सुखीति बा पाठः ॥ २६ ॥ 

अथ कुजश्च स्वक्ष च स्थिते शुक्रे जातस्य स्वरूपज्ञानार्थ पुषिताम्रामाह -- 

पर युवतिरतस्तदथवादै- 
हेतविभवः कुरपां सनः जक्ष । 

सबरुमतिधनो नरेन्द्रपूल्यः 
स्वजनविसुः प्रथिलोऽभमयः सिते स्वे ॥ २७॥ 

इति। सिते कुज स्थिते सति परयुवतिरतः, तदशवदेः तदर्थः 

परयुवतिनिमित्तैः वादेः व्यवहारः हृतविभवः, इलपां सनः कुलकलङ्क- 
भूतश्च भवति। सिते स्वे राशो बरुषभे तुलायां च, सुबरमतिधनः शोभ- 
नानि बरमतिधनानि यस्य स तथा, नरेन्द्रपूज्यः, स्वजनविशुः स्वज- 
नानां विथु, प्रथितः प्रसिद्धः, अभयः ॥ २७॥ 

अथ बुधमन्द्षत्रगते जातस्य सवरूपमोपच्छन्दसिकेनाह -- 

खपकृल्यकरोऽथेवान् कलावि- ` 
न्मिथुने षष्ठगतेऽस्वनीचकम । 

` रविजक्षेगतेऽमरारिप्रज्ये व 
` सुभगः खीविजितो रतः कुना्थीम् ॥ २८ ॥ 

शति । अमरारिपूज्ये मिथुने स्थिते सति नुपकृत्यकरः राज- 
 कायेकरः, अर्थवान्, कलावित् । षष्ठगते कन्यागते सति अस्वनीच- ` 
कमो भवति । अस्वः अधनः नीचकमां अनुचितव्यापारश्च भवति | 

अमरारिपूज्ये रबिजक्षगते सुभगः, -ज्ञीमिजितः स्रीणां वशीभूतः; 
नार्या रतथ भवति ॥ २८॥. =, ` 

ग. पाठः. . . . ए 2 
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चन्दरविगुक्ेत्रगते जात्य स्वरूपं शिखरिण्याह -- 

दि नार्योऽथीं मीरः परचलमदचोकश्च चाचिसे 
हरो योषासाथैः पभ्रवरयुवतिमैन्दतनयः। 

गणेः प्रूज्यः सस्वस्तुरगसहिने दानवगुरौ 
शछषषे विद्धानाद्यो पजनितवूजोऽतिसखु भगः ॥ २० ॥ 
इति । दानवगुरो शक्षिभे स्थिते सति दिमा्ः, अर्थौ याचना- 

शीलः, भीरः, प्रबलमदः प्रलशोकश्च भवति । दानवगुरौ हरौ स्थिते 
सति योष्षायथेः सीसका्चादाप्रधनः, पवरयुवति; प्रवरा राजङ्कशादि- 
सम्भवा युवतियेस्य स तथा, मन्दतनयः अल्पसुतश्च भवति। दानवगुरौ 
तुरगसहिते, गणः पूज्यः, सस्वः धनसदितश्च भवति । दानवगुरौ शपे 
सति बिद्रान्, आद्यः धनसमृद्धः, नृपजनितपूजः राजभिः कृतपूजः, 
अतिसुभगश्च भवति ॥ २९॥ . 

भथ कुजघ्खुधक्स्थे मन्दे जातस्य सवरपं वसन्ततिरुकेनाह - 

सरर्खोऽटनः कपटवान् विसुष्टद् यमेऽज 
कीरे तु बन्धवधभाक् चपलोऽघ्णश्च । 

निरहीसुखाथेतनयः स्खलितश्च लेख्ये 
रक्षापतिभेवति सुख्यभरतश्च बोधे ॥ ३० ॥ 

इति । यमे अजे स्थिते सति जातः मूखेः अङ्गः, अटनः, कप- 
टवान्, विसुहृद् बन्धुरदितश्च भवति । कीटे तु, बन्धवधभाक् बन्धनं 
ताडनं च भजते । चपलः, अघ्रणः निधणश्च भवति । बौधे मिथुने 
कन्यायां च स्थिते सति निदीसुखायेतनयः निरः निकेज्जः निस्सुखः 
निरथेः निस्तनयश्च, सेख्ये स्खलितश्च, रक्षापतिः कारागरहपतिः, ख्यः 
मृतश्च युख्यानां भल्यश्च भवति ॥ २० ॥ 

भथ श्क्रेन्दुसूयैक्षंगते जातस्य स्वरूपविज्ञानं मन्द्करन्तयाई -- 

व्यख्रीो नबहूविभवो भूरिभार्यो वृषस्थे 

ख्यातः स्वोच्चे गणपुरबलग्रामपृज्योऽथेवांश्च । ` 
` प. ज क.पाठः. २. पजञानं व, ३. प्रथः" क. ग. पाठः, 
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कर्किण्यस्वो विरलदन्ानो भातद्ीनोऽखुताऽज्ञः 

सिहेऽनायों विसुखतनयो विधिकरत् सूयेपुत्रे ॥ ३९१ ॥ 

हति । सू्ेपत्रे हषस्ये वज्यद्ीष्टो वज्येश्लीणाम् अगम्यानां 
ख्ीणामिषट॑ः बहुविभवरहितः बहुभार्यश्च भवति । घयपुत्रे स्थे स्थिते 
सति जातः ख्यातः, गणपुरवरग्रामपूज्यः, अथेवांश्च भवति । स्त्र 
कर्किणि स्थिते अस्वः, विरख्दशनः, मा तहीन, असतः, अङ्गहच 
भवति । श्यंुत्रे सिंहे स्थिते सति अनायः, विसुखतनयः विसुखः 
वितनयश्च, विष्ेद् भारवाही च भवति । ३१॥ 

अथ गुरुस्वक्षंगते जातस्य स्वरूपं रार्दूरविकीडितेनाह -- ` 

स्वन्तः पत्यथिता नरेन्द्रभवने सट्पुच्रजायाधनो 
जीवक्षेज्नगतेऽकंजे पुरबरग्रामाथनेताथवा । 

अन्य्जीधनसम्भूतः पुरबलभ्मामाभग्रणीमन्ददक् 
स्वक्षन्े मणिनः स्थिराथेविमवो भोक्ता च जातः 

| ( पुमान् ॥ ३२ ॥ 
इति । अकेजे जीवकषेत्रगते जातः पुमान् स्वन्तः श्ोभनमूृत्युः, 

दधत्वेऽपि सुखित इत्यथः । नरेन्द्रमवने प्रत्ययिता विश्वासकती, सतपु- 
अजायाधनः;, अथवा पुरबटग्रामाग्रनेता ब खवश्ात् पुरनेता बा बर. 
नेता वा ग्रामनेता वा तत्रापि अग्रनेता अग्रणीमैवति । अर्कजे स्वक्षेत्र 
स्थिते सति जातः पुमान् अन्यन्ञीधनसम्भृतः अन्यस्रीसम्भृतः अन्य- 
धनसम्भरृतः, पुरबरग्रामाग्रणीः पुरस्य बलस्य ग्रामस्य च अग्रणीरथ्- 
नेता, मन्ददक् अठसदृष्टिः, मिन; मूजारदितः, स्थिरा्थविभवः, भोक्ता 
च मवति । एवं ग्रहाणां राशिशीरन्युक्तानि ॥ २२ ॥ 

एवसुक्तेक्रमेण सूचितं म्नचन्धैयोः समानफठल्वम् इदानीं साक्षत्कतुं पुषित. 
भ्रामाह् ~ 

शिशिरकरसमागमभेक्षणानां 
सदकराफलं पवदन्ति लप्रजातम् । 

` # श्ये भवति । च, २ रजुः ङ) पाठः. 
नय 
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फलमधिकमिदं यदत्र जावाद्. 
भवनमनाथगुणैर्विचिन्तनीयम् ॥ ३६ ॥ .. 

इति । खग्रजातं फं शिरिरकरसमागमेक्षणानां सद््फलं 
प्रदन्तीत्यन्वयः । राशीनां लम्रस्वे जातं फलं लश्ननातशब्देनोच्यते । 
तश्च शिशिरकरसमागमन राशीनां चन्द्रयोगेन यत् फरघुक्तं तस्सदश, 
तथा चन्द्रस्य अन्यग्रहवीक्षणे यत् .फरं वक्ष्यते तत् फलमपि रप्नस्य 
गरश्वीक्षणे सति चन्द्रवीक्षणेन सदृशं वक्तव्यम् । एवं राशिफलस्य दृष्टि 

. एटस्य च रश्रचन्द्रयोः सामान्येन निर्देश इत्युक्तं भवति । अत्र चन्द्र 
राशिशीलमुक्तं, भावफलानि पृथग् वक्ष्यन्ते च । कभ्रस्य तु राशिश्षीलम् 
अत्र शिरिरकरसमागमेक्षणसद्शफरत्वनिर्देशेन प्रदषितम् । प्रभाव- ` 
त्वजनिते फटं तु चन्द्रवद् भावान्तरसम्बन्धाभावाद् एकमात्रमत्रेव 
निदिश्यते अधिकृमित्य।दिना शछोकशेषेण । यदिदं लग्नस्य रािफल- 
युक्तं, तद् भावाद् भवनमनाथगुणेरधेकषे विचिन्तन यमिति सम्बन्धः, 
भावात् तनुकल्यादियथोदिषटख्यभषवश्चात् , तथा भवनमनाथयुणैः 
यथोदिषटैः मबनगुणैः राशिः मनाथगुणेः राश्यपधिपग्रहधमः अधिकम् 
उदिष्टात् स्वरूपाद् आधिक्ययुक्तं विचिन्तनीयमिलयथैः । राशिफल 
भावफलं च राश्यधिपरधममेरयित्वा वक्तव्यमित्युक्तं मवति । अस्या- ` 
धस्य बवति राच्च तदधिपतौ चे"टयादिनोक्तन्ययेन सिद्धसेऽपि 
पुनरप्यभिषानं सारत्वेन द्रदीकरणाथेमिति द्रष्टव्यम् । अत्र भावाद् 
भवनमनाथगुभेर्विचिन्तनीयपिल्युक्लया साम््रदायिको वस्तुनिरदेश- 
प्रकारः सूच्यते । त्यथा--माप्रादिति भावमाश्चिल तत्तद्धावे,पयोगीनि 
वस्तूनि विषयीकृलयेलथः । भवन मनाथयुणेः भवनानि मेषादिष्दाणि, 
भानि अश्धिन्यादीनि नक्षत्राणि, भवननाथाः क्षितिजसितज्गादयः; भ- 

नाथाः शिख्यादयः । तथाचोक्तं -- | | 

“रि खिदक्राकंचन्द्रारराहुजीवारकिचन्द्रमः । 
अश्चिन्याचुश्चनवकत्रितयीपतयः क्रमात् ॥' 

[व 7 रिकं ~ 

१, षं विः ग. पाठः, २. (शफरं व' ख, पाठः, 
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इति । गुणाः गन्धरसरूपसपशेशब्दाख्या भूतगुणाः । ¶शिखिभूखपयो- 
मरुद्गणानां विनो भूमिसुतादयः क्रमेण” इत्युक्त्या ताराग्रहाणां 
बहथम्न्वात्मकतेन चन्द्राकंयोश्च भूतगुणाः मद््िताः । तदीयानां 
राशीनां च त एव भूतगुणा निर्देश्याः । नक्षत्राणां तु नवक्षेचरणात्मक- 

राशिगतानाम् एकैकस्य चरणस्य पश्चदशचघटिकार्मकस्य चतुधा 
विभागे सति पादोनचतुनोडिकाप्रमाणाधत्वारः खण्डाः सम्भवन्ति । 
तेषु प्रथमतृतीययोः द्ितीयचतुथेयोश्र खण्डयोः कमोत्कमाम्यां पृथि- 
व्यादिपश्चभूतानाद्दय। वेदितव्याः । तत्र पादोनचत॒नाडिकाम्रमाणे 
खण्डे पश्चदशपयिकापादात्मके पश्चमि्धटिकापदिगंन्धादिषञ्चगुण- 
युक्तायाः प्रथिव्या उदयः । तथा चतुभिषंटिकापादे रसादिगुण- 
चतुष्कयुक्तनामपायुदयः । तथा तरिभिधेटिकापदे रूयादिगुणत्रययु- 
त्तस्यापररुदयः । द्वाम्यां षठिकापादाभ्यां स्परेश्चब्दाख्यगुणद्रययुक्तस्य 
वायोरुदयः । तथा तत्रान्येन षटिकापादेन चब्देकशुणस्याकाश्चस्यो- 
द्यः । एवं प्रथमदृतीयखण्डयोभूतोदयव्यवस्था । द्वितीयचतु्थयोस्त॒ 
व्युत्कमेण । प्रथमेन षटिकापादेन आकाभस्योदयं द्वितीयततीयाभ्यां 
वायोः (उदयः), चतुथपश्वमपष्ठेरनेरुदयः, सप्तमाष्टमनवमदश्मेरपा- 
यदर्य, एकादशद्रादत्रयोदशचतदेशपश्दरषेटिकांपादेः पृथिव्या 
उदयः । एवभुदोयमानाः भावाभ्यराशिनक्षत्रगताः तात्काखिका भूत- 
गुणाः गुणरब्देन निर्दिष्टाः । एवं भवनभनाथयुणैः पञ्चभिरपि वस्तु- 
विकेषा विचिन्तनीयाः। छोके खट कमेभोगविनाशसम्बन्धव्ात् त्रिवि- 
धानि वस्तूनि । तानि भ्यकं ध।तुमूखजीवात्मकत्वेन तरि विधानि भवन- 
गतद्रेकाणवच्ाद् द्रैकाणगतनवां चकवन्ञाच्च ज्ञातव्यानि । एवमेकस्मिन् 
रायौ नवविधा वस्तुजातयः सम्भवन्ति । कर्मेधातवः कमेमूरानि 
कमेजीव ज्र प्रथमदरकाणं गतेरंै्ातव्याः । भोगधातवो भोगमूखानि 
भोगजीवाथ दवितीयदरकाणगतेरंशकजञोतग्याः । विनाश्चधातवो बिना- 
शमूखानि बिनारजीवो् तृतीयद्रकाणगतेखिभिर्मवांशवैज्ञातव्याः । 

` १. भ्यः पुनद्रौभ्यां वा, २, चोः पुतनिमिरः, ३, "यः पनबढमिरः 

“यः पुनः प्चमिषं'; ५. “णनवांशैः करमेण ज्ञात", ६. पतैज्ञभियवाचेज्ञी, ७. 
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| सदशोऽध्यायः | २४१ 

एवं नवविधानां बस्तुजातीनां विशेषाच नवानामपि ग्रहाणां योगेक्षण- 
वशा(दिःदधि) वन्ते एाशीतिषिषा वस्तुनातयः सम्भवेयुः तदि 
पाथ तात्कालिकभूतगुणेनोसारयद्त्वक्श्रवणायुमेये राधिगतेन॑धत्र- 
गतेच कुशाग्रधिया दैवेन निधौये वक्तव्याः इत्यादिकमपि वस्तु- १ 

निर्देशविधानमत्र घचितं वेदितव्यम् ॥ ३३॥ 
इति होराविवरणे राशिशीखाध्यायः षोडराः ॥ 

अथ स्षदशरोऽध्यायः। ` 
क €. । ह | शय ब्रहाणां टष्िफरानि प्रदयन्ते । तत्र मेषादिचतष्कस्थे चन्दर कुजाय जातस्य 

फलविज्ञाना्थ शादलविकीडि(तेनाश्तमा)ह -- 

चन्द्रे भूपवुधो दषो चउपराणः स्तेनोऽषनशअाजभे 
निःस्वस्तेननमान्यभूपधनिनः मेष्यः कुजाद्येमवि । 

नृस्थेऽयोच्यवहारिपाथिववुधामीतन्तुवायाधनाः 
स्वरं थौधकविज्ञ॒भूमिपतयोऽयोजीविद्ग्रोगिणो॥ १॥ 

इति । चन्द्रे अजगे इजाचेष््टे भूपादयो भवन्तीत्यन्वयः । 
मेषगे चन्द्रे जेन इष्टे भूषः बुधेन ट्टे बुधः शुरुणा च््टे भरुपः शकरेणं 
टे नृपगुणः शनिना इष्टे स्तेनः रविणा दृष्टे अधनश्च भवतीत्यथेः । 
गवि वृषभराशिस्थे चन्द्रे कुजाधेष्े निः स्वादयो भवन्ति । वृषभचन्र 
दजच्े निःस्वः बुधद्ष्टे स्तेनः गुरुद्े दमान्यः तृभिर्छोकेमोननीयः । . 
ुकरच्े भूयः शनिच्े धनवान् रविद्टे प्रेष्यश्च भवति । नृस्थे 
मिधुनरशिस्थे चन्द्रे नाचष्टे अयोग्यवहायोदयः स्युः । मिथुनचन्दर 
ऊुजदृे अयोन्यबहारी भवति रोहवणिग् भवति बुध्षे पाथिवः गुरु- 

टे बुधः शुक्रद्े अभीः; रणनिर्भयः शनि तन्तुवायः दवचिकमे- 
ङ्यः रबिद्े अधनः । स्वरे कर्कटकस्थे चन्द्रे इन््े योधः बुध- 
चट कविः गुरु ज्ञः विद्राय् शयुकरद्टे भूमिपतिः शनि अयोजीवी 

अयसा जीवति । रिष्टे दृग्रोगी नेत्ररोगवान् ॥१॥ ` 

१, ननि" क. पाठः . २, न्याह --- ख. पाडः, _ ` 
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२४२ विवरणोपेते दोराशानने 

अथ सिदपदिबदुर्कस्थे चन्दे बुधायैषे जातस्य स्वरूपक्ञानं सादूलयिक्ीटितैनाह 

ञ्योतिज्ञीदयनरेन्द्रनापितन्धपन्त्मेरा वुघाद्येहेरौ 

` . तद्वद् भूपचमूपनेपुणयुताः षष्ठेऽद्छ मेः रूयाश्रयाः । 

जके भूपद्ुवणकारवणिजः द्ोषेक्िते नेकरृतिः 
कीटे युगमपिता पश्च रजको व्यज्खोऽघनो भूपनिः ॥२॥ 

इति । हरौ चन्द्रे बुधाचैष्टे ज्योतिज्ोदयो भवन्तील्यन्षयः । 
सिदस्ये चन्दे बुधद्टे ज्योतिः ज्यौतिषिको भवति गुरुटे आब्थः 

शतच नरेन्द्रः शनिदषटे नापितः उपशरुशिक्षानिपुणः रविच्छे नृपः राजा 

डने श्मेशः भूपतिः । षष्ठे कन्यायां चन्द्रे स्थिते सति तदद् शुधाचेरि- 

लधरः। कन्यास्थे चन्द्रे बुषद्शे भूपः युरुष्े चमूपः शुक्रे नेपणयुतः 
कोशरयुक्तः षस्मक्षिकायुक्तः अघ्युभेः सोरिब्रथे भोमेद्े स्ञ्याश्रयाः 
सत्रीजनाश्या भवन्ति सत्रीजनाभ्रयजीविनो भवन्ति । जूके चन्दर 

स्थिते सति बुधायैर्टे भूपादयः स्युः तौरिचन्दरे बुषच््े भूपः गुरु 
टे छवणकारः शुक्रे वणिग् बाणिज्यकतो देषेिते नेतिः शेष- 
सिभिरपि तैढृतिः इयुतिक्मरतः । कीटे चन्द्र स्थिते सति बुधायैश््े 
युग्मपित्रादयः स्युः बुषद्े युरमपिता पितृद्ययुक्तो भवेदित्यथैः । 
गुरुच्े नृपः शुक्रद्टे रजकः वस्त्ररन्जकः ब्ानिद्टे व्यङ्गः अङ्गहीनः 

रबिद्टे अधनः भौमद्े वृथिकचन्दरे भूपतिभेवति ॥ २॥ 
| अय चापादिस्मे चने बुधरै्े जात्य फल शादूलनिक्रीडितेनाह ~~ - 

ञञास्युवींदाजनाश्रयाश्च तुरगे पयिः सदम्माः चाठा 
अत्युवीदानरेन्द्रपषण्डितघनिद्रव्योनगपा सगे । 

भूपो ̀  मूपसमोऽन्यदारनिरतः द्रोषेथ छुरुभस्थिते | 
हास्यज्ञो खपलिवेधश्च षषे पापश्च पापेक्षिते ॥ ३॥ 

इति । चन्द्रे तुरगे स्थिते बुधाचैष्े ज्ञास्याश्रयादखः स्युः । 
घ्रापचनद्- बुषडषटे ̀ जञातीनामाश्रयः, गुरुच्छे उवीकखाश्रयः, शकरद् 
` जनस्याभयः, परपेदे दम्भयुक्त( चटा भवन्त । स्वकाथैकपरः श्वटः । 
1111।11।11 9 ध क 
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सप्तदशोऽध्यायः । ` २४३ 
परमाथतो धमैकरणस्वभावरहिता अपि ृत्यथं तदधिङ्गधारिणः कपट- 
योगिनो डाम्भिका जायन्त इत्यर्थः । भगे मकरस्थे चन्दे सति बुधा- 
चैष अत्युवीशादयः स्युः । बुषच्े अत्यवीशः राजाधिराज गुरुदष 
नरेन्द्रः शुक्रदटे पण्डितः श्निष््े धनी रेषिष् द्रव्यरहितः कुजच््े 
भूपश्च भवति । चन्द्रे कुम्भे स्थिते बुधाचैष््े भूपोदयः स्युः । म्भे 
चन्द्रे बुषदृ्टे भूपः गुरुद्टे भूपसमः शकर अन्यदारनिरतः देष 
भूपादय एव शनिषटे भूपः रविदृषटे भूपसमः इजच््े अन्यदारनिरतथ 
भवति । जरषगे चन्द्र बुधाधैर्े हास्यज्लादयः स्युः । मीनचन्द्रे बुधच्छे 
हास्यक्षः गुरुच््टे नृपतिः शरुकरच््े बुधः पापेरीक्िति पापश्च भवति । 
एवे चन्द्रस्य प्रदतं प्रतिराशिवीश्षणफरं “शिशिरकरसमागमेक्षणाना- 
मि"त्यादिना पू्मेबोक्तत्वाद्वगनेष्वपि मेषादिषु यथाक्रमं योजयितव्यम् । 
नबु - ` 

“अपि खरकुरुजाता मानवा राज्यभाजः 
कदत नृपङरोत्थाः भोक्तभूषारयोगैः । 

नृपतिकुरुससुस्थाः पाथिवा वक्ष्यमाणे- 
भेवति हि नृपतुल्यस्तेष्वभूपाख्पुत्रः ॥ ` 

इ्येवेरूपतया पूवोक्तेषु राजयोगेषु अप्रदरिता इदानीं चन्द्रस्य खरस्य 
वा यत्रङत्रस्थितानामपि ग्रहाणां दशेनमाप्रेण राजाधिराजादियोगाश्च' 
रद्िताः । कथमेतष् घटते। सत्यम् । साक्षाद्राजयोगाः पूर्वै राजयोगा- 
ध्याये प्रदरधिताः । अत्र तु चिशिरकरसमागमेक्षणादिफलत्वेनोक्तस्य 
राजत्वस्य स्वस्वज्ञातिदेश्चपुराधिप्येनापि सम्भवो द्रष्टव्यः ॥. ३ ॥ 

वौक्षणफलस्यापि तारतम्यं बक्तन्यमिति | भादलमकोभ्त
िन जे [र 

होरेश्राैदराभरितैः श्चुभकरो दष्टः; चाकी तद्गत-, ‰ ` 
सत्य॑क्ते लत्पतिमिः सुटद्वनगवो वीक्तितः शास्यते । 

यत् पोक्तं घतिराचिबीक्षणफलं तव् वादशा स्छतं 
 सूर्थाथेरवलोकितेऽपि शाद्िनि ज्ञेयं नवां दोष्वतः ॥ ४ ॥ 

इति । होरेशर्धैदलाभितैः श्ट तद्गतः शरी श्चमकर इत्य- 
न्वयः । होरेश्चो रगेशचः तस्य ऋष्वदलं राश्यधं चन्द्रहोरा आदिव्यहोरा 

 १,-शूर्येद' २. -श्युःञु क. पाठः, २, श्वे णः पाठः, - प न्ट र खकः पठः, ३, वेक, पाड, - ` ` 
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२४५ विवरणोपेते होराशसे 

वा तस्यां होरायां स्थितेभररैर्टः तस्यामेव होरायां स्थितशन्द्रः श्रुभ- 
कुरः । अन्यथा अद्यभकरः । तेथा व्यंशे स्थितश्चन्द्रः तत्पतिः सुह 

इवनगौवींकषितो बा शखते इत्यन्वयः । यस्मिन् द्रेकणे चन्द्रः सितः 

तस्य द्रेकाणस्याधिपषतिना सुदहृद्धवर्नगेन वा वीक्षितोऽपि चन्द्रः श्चुभ- 

कुर इत्यर्थः! अर्थाद् द्रक्षाणाधिपतिना अद्षः शश््षेत्रगतेन द्रेक्राणाधि 
पेन ष्टो वा न शुभकरः इत्युक्तं भवति । अथदेव स्वभवनगतः 

घ्ुभफलठ एव । यत् प्रतिरारिवीक्षणफरयुक्तं तद् द्वदशांशेऽपि स्मृतम् । 

अतो नवांकेषु शिनिं सूयोचैरवरोकिते च फं हेयमित्यन्वेयः 
फर वक्ष्यमाणमित्यथोत् सिध्यति ॥ ४ ॥ 

मथ कुजद्ुकनवांरास्थस्य चन्द्रमसोऽकोदिरषस्य पलं वसन्ततिरकेनाद ~~ 

्ारक्षको वधरुचिः कुलो नियुद्धे 
भूपोऽथैवान् कलदकरस् क्षितिजांश संस्थे । 

मूखोन्थदाररतकाव्यविद्ः सितां दो 
सत्काव्यकरत् सखपरोऽन्यकटश्चगश्च ।॥ ५ ॥ 

इति। शिनि क्षितिजांश संस्थे दयोचैरवरोकिते सति आरक्- 
कादयः स्युरित्यन्वयः । कुजांशस्थे चन्दर सूर्येण दे आरक्षकः रक्षा- 
धितः जेन दष्टे वथरूचिः बुधेन षट नियुद्ध कुशः, नियुद्धे बाह 
युद्धम् । गुरुणा ष्टे भूपः शुक्रेण दे अथेवान् मन्देन ष्टे फकलह- 
छृद् भवति । चन्द्रे सितांशे स्थिते सति दर्येण शे मूर्खो भवति | 
ङुजेन दृष्टे अन्यदाररतः । बुधदृषटे काञ्यविद् भवति । घाध्रविद इति 
केचित पन्ति । गुरुणा शे सत्काव्यृत् । शरुक्रेण दृष्टे सुपर; 
शनिद्षे अन्यकरत्रगश्च भवति ॥ ५॥ 

अथ बुधस्य नवांशस्थे चन्द्रे सूयोदिद्डे फरं वसन्ततिरुकेनाह --- . ` 

बोधे तुं रङ्चरष्योरकवीन्द्रमन्ति 
गेयज्ञदहिल्पनिपुणपः हार्चिनि स्थितेऽत्र । 

स्वादोऽल्पगात्रधनद्दरग्धतपस्विखुख्य- ` 

 - - -खीपोष्यकरल्यनिरता निरीक्यमाणे ॥ ६ ॥ 
१. नयतेन वी" ग. पाठः. २. न्ति।य' ख. ग. पाठः. ३ स्थुः कः ग 
४ छे बोहुयुदे कृशरः) गुः ल. पाठः, ५. ष्त्। शुः, ६. हि! 
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इति । शशिनि बोषंऽगे रि्थिते सति सुर्याचैरष्टे रङ्चरादयः 
स्युरित्यन्वयः । बुधांस्थे चन्द्र रषि रङ्गचरः कुजद्े चोरः बुध- 
चे कवीन्द्रः रुष्टे मन्त्री शुक्रे गेयः गान्धर्व; शानि 
शिरपनिपुणअच भवति । स्वांशे ककैटकाशे चन्दर घ्याचैष्टे अस्यगात्रादयः 
स्युः । चन्द्रे ककेटकांशे रविद्े अस्पगात्रः कुजच्टे धनदुब्धः बुध- 
चष्टे तपस्वी युरुट् युख्यः शुकद्े सीपोष्यः खीभिमेरणी पः ! चनि 
दृष्टे छृर्यनिरतथ भवति । अत्र केचित् कुजदृष्टेऽस्पधनः बुधे 
टुग्धः गुरु तपस्वियुख्य इति पटन्ति ॥ ६ ॥ 

अथ रवियुरुनवांरास्थे चन्द्रमसि सूथादिष्े फलं प्रदार्षिण्याह -- 

सक्रोधो नरपतिसम्मतो निधीक्ाः ` 
सिदहांरो पसुरखुलोऽतिहिस्रकमो । 

जेषेंऽो प्रथितषलो रणोपदेष्टा 
हास्यज्ञः सचिवविकाभनव्ृद्धरीलाः ॥-७ ॥ 

इति । चन्द्र सिंहांशे सति सूर्याचर््े सक्रोधादयः स्युरिति 
सम्बन्धः । सिहशकस्ये चन्द्रे रविच््े सक्रोधः इजदृषटे नरपतिसम्मतः 

 बुधद्षटे निधिपतिः गुरुच््टे भथुः शुक्द््टे अघुतः अपुत्रः शनिष्ट 
अतिर्दिश्चकमां च भवति । शिनि जेर्ेऽशे स्थिते सति प्रथितबरादयः 
स्युः । जीवांश्चकस्थे चन्द्रे रविष््े प्रथितबलः इजच््े रणोपदेष्टा 

युद्धोपदेश्ीरः बुधद्े हाखयज्ः प्रदसनज्ञः गुरुच््टे सचिवः शुकरदृट 
विकापः ब्रह्मचयेरुचिः शनि वृद्धशीखश भवति । दद्धभीरः ङ्ञान- 
धृद्धसमाचारः ॥ ७ ॥ 

अथ भृगकुम्भां(श)स्थे चन्दमसि सूयोदिदे फल राडिन्याह -- 

अर्पापलयो दुःखितः सल्यपि स्वे 
मानास; कमणि स्वेऽनुरक्तः 

दुषटखीष्टः कृ ()पणञ्ारकिंजागे 
नवन्द्रे मानौ तददिन्दादिद््े॥८॥ 
न~~

 ~~ ~~~ ५ "++ मषीं 

न १ पीं [णी न त | 

१. डके खः ग, पाठः. २, स्युरिति सम्बन्धः । जी" क, ग, पाडः 
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इति । चन्द्रे आरकिंभागे स्थिते सति अल्पापत्यदेयः स्युरिति 
सम्बन्धः । चन्द्रे भन्दांशस्थे दर्येण दष्टे अल्पापत्यः कुजेन टे स्वे धने 
सत्यपि दुःखितः बुधेन दे मानासक्तः गवयुक्तः गुरु स्वकर्मणि 
अनुरक्तः शुक्रे दष्टल्ीष्टः शनिदृष्टे कृपणश्च भवति । ठपराशा- 
बुदीयमानस्यांश्कस्यापि एवं सूयोदिग्रहद्शया आरक्षकादिफलं यो- 
ज्यू । किन्तु ककैटनवांशकं बिना चन्द्ररष्रद्भेति 'उदयरविशश्षाङ़'- 
त्यादिना दश्चामकरणे भेन्द्रकोस्पदपतिगे"त्यादिना कमौजीवभफरणे च 
पदर्ितम्। शयोधिष्ितराशिवकसादपि टप्रचन्द्राधिष्ठिवरारिवत् फटनमि- 
रूपणमिदानीं दष्टिफरुपकरणेऽपि प्रदशयति -- भानौ तददिन्द्रादिष्टे 
इति । भानो इन्द्रादि तद्वत् फलं वाच्यम् । तद्रदिति यथा चन्द्र- 
स्योक्तं तथेति । ततः धितिजांशषस्थे भानौ इन्द्रादिभिर्े आरक्ष- 
कादयः स्युः । कुजांशकस्थे घ्य चन्द्रेण शे आरक्षफा भवति शति 
सम्बन्धः। नट्ट वधरवेः बुधट्टे नियुद्धङ्कलः गुरु भूपः श्चक्र- 
टे अथेवान् शनिच्छे कलदङृद् भवति । एवं सवत्र घुधगुरुशुक्रशमै- 
रदयेचन्द्रंशकेषु रिथतस्य भानोः यथोक्तक्रमेण खन्द्रस्योक्सानि 
दष्टिफलानि योजयितन्यानि । शन्तु प्रयदृ्टसे यत् फर्चकतं सदेव 
रयस्य चन्द्रशटतवेऽपि योजनीयमिति बिदोषः। ताराग्रहाणां ्टिफलम् 
उदयस्य चन्द्रस्य श्येस्य च तुरयमेषेति द्रष्टव्यम् । छप्रस्य तु 
चन्दरद्टिफरं सप्तमस्थस्य चन्द्रस्य भावफटेन तुल्यमिति पएथङ- 
नोक्तम् ॥८॥ . ` 

` उन्ताना्शकफलानां तारतम्यं वसन्ततिरुडेनाह् -- 

वर्गोत्तिमस्वपरगेषु शुभं यदुक्तं 
तत्पुष्टमध्यकघुताश्चुमसुत्कमेण । 

वीयोन्वितोंऽदाकपलिनिंखणद्धि पूर्वै 
रारशीक्षणस्य फरमश्चफरं ददालि ॥ २ ॥ 

इति । ग्रहाणां यत् शुभं एलुक्तं तस्य वर्गोष्वमस्वपरभेषु 
ष्टमभ्यलघुता र्गोत्तमांशकगते रहे फलं पुष्टं स्वांशगते मध्यं सत्वंश- 

[षणो गन्यषयपमन"7 अनम = ०१४५ 91 

१. भरूः। उद्, क्. ग. पाडः. : 
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गते एलं लघु अर्पं भवतीत्यथेः । अश्युमं फलम् उत्क्रमेण भवति । 
अद्युमं फं बगौत्तमांशगते अष्यं स्वांशगते अश्ुभफलं मध्यं शज्॑- 
शगते अद्युभफरं पुष्टम् । बीयान्वितः अंद्चकपतिः पूरं रारीश्षणस्य 
फठं निरुणद्धि । अशफ ददाति इत्यन्वयः । वीयोन्वितः अंश्चकपति 
बीयेवान् अंशकाधिपः राचीक्षणस्य फलं राशीश्वरे बर्ब्रत्यपि निरू 
णद्धि । "नान्यो ग्रहः सदहलमन्यफरं हिनस्तीति न्यायोऽत्र नास्तीति 
योतयितुं निरुणद्धीस्युक्तम् । आपव बलयोगात् एरमेशकश्षयोरि*ति 
पूर्वोक्तेनेव प्रकारेण वीयोन्वितस्य अशकपतेः फएल्दातखे सिद्धेऽपि 
पुनः कथने राश्षीश्वरसख अंश्ञकाधिपस्य च बरसाम्येऽपि अंचकाधि- 
पफरमव वक्तव्यमिति द्योत्यते । तथा अंश्चकस्य न्यूनबरत्वेऽपि 
राशीश्वरस्य फलम् अंश्ाधिपफरं च तारतम्येन योजयितव्यमिति च 
दयोप्यते ॥ ९ ॥ 

इति होराविवरणे दशिफखध्यायः ` सप्तदशः 

अथाष्ादरोऽध्यायः। 

रहाणामितरेतस्योगफलखानि राशियोगफ़लानि दुटिफलानि च प्रद्दयदार्नीः लमादि- 

भावयोगफलानि अष्टदश्ाध्याये प्रददथन्ते । तत्र भ्रथभमादिल्यस्य ख्भगतस्य द्वितीयस्थस्य च. 

फरप्रदरना्थं मन्दाक्रन्तामाद.- 

श्यूरः स्तब्धो विकलनयनो निष्रणोऽकं तजुस्थे 
तरेषे सस्वस्तिभिरनयनः सिहसंस्थे निशाः 

नीचेऽन्धोऽस्वः शाश्चिश्डगते बुद् बुदाक्षः पतङ्ग 

भूरिद्रव्यो छपहतधनो वक्ररोगी दितीये ॥ १॥ 

ईति । अर्द तलुस्थे शूरः रणनि्भेयः स्तन्धः परैरचाल्यः विकल- 

नयनः नेत्ररोगवान् निर्षृणश्र, मवति इति सामान्यफलम् । विशेषफ- 

माह - मेषे सस्वः मेषेऽक कगरस्थे सस्वः सधनः । तिमिरनयनथ 

भवति तिमिरयुक्तनेत्रः । सिस्य निश्ान्धः रत्यन्धः । नीचे तुलायां 

"० मे रवेभौवफलानि ऋरमेणाह--, २. शवा" ग, पाठः ब. थ लग्ने नि' 

क. पाठः, (ग नश | 
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लग्रस्येऽङगे अन्धः नयनरहितः अस्वः धनशूल्यश्च भवति । पतङ्ख 
शक्षिगहगते खस्थे बुदबुदाक्षः पुष्पिताक्ष इत्यथे | द्वितीये पतक भूरि 

द्रव्य नृषहृतधनः वक्ररोगी च भवति। द्वितीये लग्नाद् द्वितीयराक्षिस्थे 
पतङ्ग इत्यथः ॥ ९ ॥ 

अथ कग्नात् तृतीयादिस्थस्याक॑स्य फएलमोपच्छन्दसिकेनांह -- 

मतिविक्रमवास्ततीयगेऽके 
विसुखः पीडितमानसथतुरथे 

अस्यतो धनवजितस्िकोणे 
यलवाज्छवजितञ दा्रुयाते ।॥ २॥ 

इति । अके तृतीयगे मतिविक्रमवान् भवति । मतिः शाखबुद्धिः 
विक्रमस्त्वतिशक्तिता । अर्के चतुर्थे स्थिते सति विसुखः पीडितमा- 
नसश्च भवति सुखरहितः दुःखसदहितश भवति । भरिकोणे पश्चमस्थेऽ्े 
अमुतो धनवनितथच असुतः सुतामावथुक्तः उत्पद्य नर्यतीद्यथैः । 
अके श्रुयति षरवान् शश्ुजितश भवति शश्चजितः जितश्चक्रुभेषति । 
आहिताग्न्यादित्वात् परनिपातः । शनुजितः इत्युक्त्या अफे बङ- 
हीनथेत् शशुभिः. परि भूयते च इति ब्रोत्यते।॥ २॥ 

 . अथ सप्तमादिस्थेऽके जातस्य फलं वसन्ततिल्केनाद् -- 

सख्ीभिगतः परिभवं मदगे पतङ्ख 
स्वल्पात्मजो निधनगे विकरेश्चणश्च | 

धमे सुताथेसख भक् श्रुनरातैयै भाद् खे 
लाभे प्रभूतधनवान् पतितस्तु रिःफे ॥ ३ ॥ 

, `" इति । पतङ्गं मदगे ज्लीभिः परिभवं गतः परिभवं भामोति । 
अके निधनगे स्वल्यात्मजः विकटेक्षणश्च भवति । धमे अकै सुतारथ- 
सुखभाक् सुतान् अथान सुखानि च भजते । खे दश्चमे भुतस्य 
भार् शरुतं शा्धश्रवणम् । छाभे प्रभूतधनवान् पर्या्धनसहितः 
रिःफे तु पतितः कमेभ्रष्टो भवति ॥ २॥ ^ 

१, ` ष्टस्य बु ग. पाठः. ` ९. नति विक्. पाठः ३. | न्ती" क, भ. 

¬ 

„` ` पाडः, ४, नेग. पाठः, 
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भथ रुग्नादिस्थे चदे जातस्य फलं (शादूरु)विकीडितेनाद-- 

मरकोन्मत्तजडान्धनीचवधिरभरेष्य ¦ चाच्राङ्ोदये 
स्वक्षाजाचगते धनी बह्ुसुलः सस्व; कुडुम्बी धने , 

रिसरो भ्रातगते सुखे सतनये तत्पोक्त भावान्वितो 
नैकारिग्डेदुकायवद्धिमदनस्तीशू्णोऽरुसश्चारिगे ॥ 
इति । शशाङ्ोदये जातः मृक्ोन्मत्तजडान्पनीचबधिरमरेष्यः 

भवति । मूकः वकतुमर्चक्तो भवति । उन्मत्तो वा जडः प्रतिवचना- 
शक्तो वा भवति । अन्धः नेत्रहीनो वा स्यात् । नीचः अनुचितकमेकरः 
स्याद्भा । बधिरः श्रोत्रहीनः स्याद्रा । प्रेष्यः भृत्यो वा स्याद् । रा्ि- 
योगवशाद् विशेषमाह -- स्व॑श्च ककेटके मेषे उच्च वृषभराशौ च स्थिते 
चन्द्रे छ्गते धनी धनवान् भवति । चन्द्रे धने स्थिते बहुसुतः सस्वः 
धनवान् इटुम्बी भरणीयजनयुक्तथ भवति । ् राठृगते चन्द्रे हिंसः 
दिसाशशीखो भवति । सतनये सुखे तत्पमोक्तभावान्वितः चतुर्थे पश्चमे च 
तघ्रोक्तेौवैरन्वितः चतुथे भवनसुखमित्रा्न्वितः पञ्चमे पुत्रबुद्धिस - 
हित इति यात् । अरिगे चन्द्रे नेकारिः बहुशः मृदुकायवह्िमदनः 
भ्रदुकाय॑वहिः मन्दकायाग्निःमृदुमदनः मन्दकामश तीक्ष्णः तेक्ण्ययुक्तः 
अरुसः पन्दः॥ ४ ॥ ` [स 

भथ सत्तमादिस्थानस्थे चन्द्रमसि जातस्य फलं चादलविक्रीडिवेनाह -- . 

शष्यैः सख्रीप्रमदो मदे बहमतिव्योष्य्दितथाचमे 
सौ माग्थात्मजमिच्रबन्धुधन भाग् धमेस्थिते चीतगो । * 

निष्पास्ति सुपेति घ्मैघनधीरोर्यैयतः कभेगे 
ख्यातो मावशुणान्वितो भवगते छदोऽङ्गहीनो व्ये ॥ 

इति । मदे चन्र ईष्यैः दष्योशीटः । स्रीभमदः स्ञीषु सक्तथ 
भवति । तीव्रमद् इति वा । अष्टमे चन्द्रे बहुमति: बहुबुद्धिः भ्याध्य- 
द्ित्च म्याधिपीडितश्च भवति । शीतगौ धमेस्थिते सति सोभाग्या- 
त्मजमित्रबन्धुधन भाग् भवति । मित्राणि सख्याद्यः बन्धवो मातुला- 

दयः । कूम वीतगौ सति धर्मबनपादतो निरि सष 
१ च्छ मेषे उवे चः क. ग.पाठः. २. ध्याग्निः' ख. ग. पाठः इ. 

(सीषुः क. पाटः, 
| प्र 
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परिणति प्रामोतीलयथैः। चन्द्रे भवगते ख्यातः भावगुणान्वितश्च एका- 

दक्षभावोक्तगुणान्वितः । व्यये चन्र शषुद्रः निष्ट; अङ्गहीनः चक्षुरा 

दङ्कषिकछः ॥ ५ ॥ 
अथ प्रादिस्ये कुजे जातस्य फठं वसन्ततिलकेनाई -- 

लग्ने कुजे क्षततनुषेनगे कदन्नो 
धर्मेऽवान् दिनकरप्रतिमोऽन्यसंस्थः । 

विद्वान् धनी प्रवलपण्डितमन्त्यरानु- 

नमेज्ञविश्चुतयणा ‡ परतोऽक वज्ज ॥ ६ ॥ 

इति । जे लग्नगते क्षततयुः निजागन्तुक्बणयुक्त शरीरः । 
ङुजे धनगे कदन्नः इुत्वितान्नः । इजे धभेस्थिते अधवान्. दुष्कमे 

` युक्तः । अन्यसंस्थः दिनकरपरतिमः। उक्तान्येषु रम्मधनधर्मेभ्योऽन्येषु 

भावेषु स्थितः दिनकरप्रतिमः आदित्योक्तसमानफलः । उत्तरार्धेन 

बुधस्य फरमाह -- हे ग्रादिषु स्थिते क्रमेण विद्रदादयः भवन्ति । 
ठप बुधे विद्वान् द्वितीये धनी ठेतीये प्रः चतुर्थे पण्डितः पश्चमे 
मन्त्री सचिवः षष्ठे अददुः शाद्ुरहितः स्मे नमेद्ञः नमेङ्शलः 
अष्टमे विश्रुतगुणः । परतः अकैवत् परतः नबमदशमेकादशद्वादजञेषु अ- 
फैवद् आदित्योक्तसमानफरः ॥ ६ ॥ 

अथ जीवे र्ग्नादिस्थे जातस्य फलमिन््वज्रयाह -- ` 

` विदान् सुवाक्यः कृपणः सुखी ख 
 धीमानद्दातरुः पित॒तोऽधिकडच । 
नीष्वस्तपस्वी सधनः सलाभः 

खलद्च जीवे कमक्ो विलग्नात् ॥ ७ ॥ 

` इति । जीवे विरश्नात् प्रभृति भावेषु स्थिते सति क्रमशो 
विहदादयो भवन्ति । जीवे र्न स्थिते सति जातो विद्वान् भवति । 
धने सुवाक्यः शोमनवाक्यः । ातृस्थे कृषणः सद्धावरहितः निदेय- 
 -¶' ्तोदानः।. क; २. , 'नस्थाने खु कग. पाठः, , . ` 
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` अष्टादशोऽध्यायः । २५१ 

त्वादिगुक्तः । सुखस्थे घुखी । धीस्थे धीमान् । शद्चुस्ये अदातुः 
अनातशङुः । स्मे पित्तोऽधिकः पितृस्योऽधिकः स्वह पूवैजातेभ्यः 
स्मगुणरधिको भवषतीत्यथेः । अष्टमे नीचः असम्मतः । नवमे तपस्वी । 
द्मे सधनः । छभे स्थिते सखाभः अपरिमितायसहितः । द्राद- 
शस्थे खरश्च खलो निस्सङ्ः ॥ ७ ॥ 

शक्रस्य फर्माह् - ¢ 

स्मरनिपुणः सुख्वांहच विलगन 
परियकरहोऽस्तगते सुरतेष्खुः। 

तनयगते सुखितो शपुतरे 
गुरुवदतोऽन्यय॒हे सधनोऽन्दये ॥ ८ ॥ 

इति । भृगुपुत्रे विरभ स्मरनिपुणः कामनिपुणो भवति सुख- 
वांश्च भवति । भ्रगुपूत्रे अस्तगते प्रियकरः; सुरतेप्सुश्च भवति । 
भृगुपुत्रे तनयगते सुखितः सञ्ातसुखः। अतोऽन्यश्हे गुरुवत् । अन्त्य 
दादज्ञे सधनद्च भवति ॥ ८ ॥ 

अ रग्नादिस्थस्य रने: फलप्रददौनार्थं रिखरिणीमाह - 

अदछार्थो रोगी मदनवद्ागोऽलयन्तमलिनः 

शिद्चुत्वे पीडातेः सवितृखतरग्नेऽलयलखवाक् । 
गुरस्वक्षोचस्थे पतिसदचो ग्रामपुरपः 

सविद्वांदचार्द्ञो दिनकरसमोऽन्यच्च कथितः ॥ ९ ॥ 

इति । सवितूसुतर्मे जातः अदृष्टार्थो भवति अदृष्टार्थो निय 

दरिद्रः रोगी मदनवश्चगहच भवति । अत्यन्तमलिनः अत्यन्तनीचः । 

सिदत पीडाः शेदावे एष पीडाः । अत्यलसवाग अतिमन्दवचनः। 

अदृाथैत्वेनात्यन्तमलिनत्वेन च तस्करत्व व्यज्यते साक्षादुक्तिः 
तारतम्यनिरूपणायेति द्रष्टव्यम् । तथा रनेधेष्टावछादियोगे सति 

= पारत्रिकमरयोजन इति च अदृ्टाथशब्देन चोत्यते । तथाच अदृष्टेः 

ुशुक्षरित्यथः रोगी रोगोऽपि मोधदेतुरित्यथः । | 
+ 

१ 'छामस्थ सग, पाटः. ३. च॑ क. ख. पाठः, 
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(विवेकिनो भवन् व्याधिर्बिश्चद्र इव देशिकः । 
विषयेषु विरागाय विषमाक्षे च भक्तये ॥'' 

मद् नवश्षगः मदनो वशगो थस्य जितेन्द्रिय इल्यः । अत्यन्तमङिनः 
तपोभिः कर्चिताङ्गः ! शिशु पीडतंः अत्यरुसवाक् शास्राथेवादी 
इति । एवै बिनि शनो योग्यम् । बर्ीने पूर्वोक्तमेव फलं 
वाच्यम् । राशचिवश्ाद् विशेषमाह -- सवितरसुते शुरुस्वर्षोच्चस्थे गुर- 
कषे्रयोः स्वक्ेत्रयोरुच्चे च स्थिते सति नृपतिसदशः प्रामपूरपथ तथा 
सुविद्वान् चावैङ्गश बरुतारतम्यवशाद् भवति । अन्यत्र दिनकरसमः 
कथितः ठभ्नादन्येषु धनादि भावेषु आदित्योक्तसमभानफलः ॥ ९ ॥ 

एवे लम्नादिद्रादयभवेषु महयोगवशात् फलानि प्रदद्ैदानीं तत्र स्थितानां सर्वेषां 

ग्रहाणां फरचिरेषप्रदकीनाथं मालिनीमाद - 

सुद्टदरिपरकीयस्वक्षेतुङ्कस्थितानां 
फमल परिधिन्त्यं लस्मदेदादिभाचिः। 

सखुपचयविपत्ती सोम्यपापेषु सत्य; 
कथयति. विपरीत रिःफषष्टाषटमेषु ॥ १० ॥ 

इति । ठग्रदेहादिमावेः शहृदरिपरकायस्वक्षतुङ्स्थितानां फल- 
मन्चुपरिचिन्त्यमिलयन्वयः । रुषदेहादिभवेः छत्र देहः तदादिभि 
धनसहजप्रभृतिभवेरिलयथः । सुहृद् बन्धुः अरिः श्चुः परकीय उदा- 
सीनः तेषामात्मनथ कषत्रषु तुङ्ग च स्थितानां ग्रहाणां फलानां 
यथोक्तं फलम् अनुक्रमेण वश्ष्यमाणस्वरूपेण परिचिन्त्यं परितधि- 
न्त्यम् । सष्रपचयविपत्ती सोभ्यपापेषु सत्यः; कथयति । सत्याचार्यो 
देहादिभावानां सञुपचयविपत्ती यथाक्रमं सौम्यपापेषु कथयति । 
(त ? य)स्मिन् भवे सोम्यः शुभग्रहः स्थितः तेस्य भावस्य बृद्धि, यत्र. 
पापग्रहस्तस्य हानिरिति । रिःफषष्ठाष्टमेषु किन्तु बिपरीतं कथयति 
रिफषष्ाष्टमेषु स्थितः शभग्रहयो व्ययारिमिरणानां क्रमेण हानिं क- 
रोति । पापग्रहयो दि करोतीत्यथः । छमदेहादिभावैरिलत्र छम्रदेहादि 

 , -९, नीं ग्रहाधितराश्यंशकवक्नेन फल्तारतम्यं दर्शयति --' ख. ग. पाठ 
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भिभोचैःयो भावो निरूप्यते तं भावं ठग्नं कृत्वा तस्य स्वरूपं देहत्वन 
चिन्तनीयं, तस्माद् द्वितीयं तस्य भावस्य धनत्वेन, ततीयं सहायत्वेन, 
चतुथमपिकरणत्वेन, पश्वमं तद्धाबोद्धववस्तुत्येन, षष्ठं तन्नाश्हेतुतेन, 
सप्तमं तत्सहचरत्वेन, अष्टमं तदायुष्ेन, नवमे तद्धाग्यत्वेन, दश्च 
तश्चापारत्वेन, एकादनक्ञं तह्ाभस्वेन, द्रादरे तश्ययत्वेन च विचिन्तनीय- 
मित्यथेः । तदथा --- तत्र धनभावनिरूपणप्रकारस्तावत् प्रदश्यते -- 
धनस्य द्वितीयो राशिरश्रम् अतो द्वितीयराशिना धनशरीरं ्रहयोगेक्ष- 
णाघिपत्यवशेन पृष्टमध्यकृशत्वादियुक्तं सम्यग् विम्य वक्तव्यं ततो 
द्वितैयिन धनसख धनं धनश्चरीरपोषको रक्षकवगेः । ततस्तृतीयेन तस्त- 

क @* १ 

हाया अधमधनाधधनातिधनस्वरूपाः गोमदिषतुरगादयः मणिहिरण्या- 
दयः मित्र्ेत्रविद्यादयश्च विचिन्तनीयाः । धनशब्देन देहट्रतिसाधनं 
वस्तु कथयते । तच्च शालिव्रीहितिर्ुदकापोपादिकं धान्यजातं तत्सह- 
चराणि गोमहिषगजतुरगादिजीवधनामि क्षणभङ्गुर स्वेन अधमधनानि 
तथा मणिदिरण्यादयोऽपि देद््त्तिसाधनद्रव्यसम्पादनोपकरणत्वेन 
क्षीयमाणत्वादधषनानि तथा मित्कषे्रथिद्यादयोऽतिधनानि यथा श्ची- 
रस्य पयो मित्रं निजयोगेन क्षीरवद्धि इर्ते क्षयावस्थायां पुनः क्षीर-. ` 
क्षयात् पूर्वमेव संक्षीयते तादृशं मित्रमातिधनमाहुः कित्र च प्रतिवषे 
धान्योत्पादकत्वाद् अतिधनं विच्याधनस्य सवेधनाधिकत्वं भसि- 
दम् । 

("अधमं जीवधनं स्याद्धनमधेधनं धनं विदुधान्यम् । 
अतिधनमायोः प्राहुः कषत्रं भित्र च पिचां च ॥' 

एवं खलु द्धा श्वते । तथा धनभावाच्चतुर्थन धनस्याधिकरणः. 
भूता दायादापवरकयटकादयो वक्तन्याः। तथा धनात् पञ्चमेन धन. - 
जनिताः कोश्दण्डशत्वादर्यः। धनात् खट मण्डारसम्भवः तथा धना 

देव सेन्यरुन्धिः धनादेव शत्रवोऽपि जायन्ते । तस्मात् तेषां धनजनि- 
तत्वम् । तथा धनसख षष्ठस्थानेन धनस्य परिपन्थिनः प्रमादभोग- 
कलत्रमदराजचोरादयो वक्तव्याः । तथा धनात् सप्तमस्थानेन धन- 

4 ~= क" 

१. वाद्) क.ग. पाठः. . २..श्याश्च॥' ग. पाठ 
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सहचारिणो अभ्यङ्गन्नपानादयो मोगविकशेषा वक्तव्याः । धना- 

दृष्टममावेन धनस्याुपद्धि्षयौ वक्तव्यौ तौ च धमोधमेनिमित्ताविति 
तष्िरेषोऽष्टमेन निर्देष्टव्य । तथा नवमेन धनस्य माग्यभूता आज्ञाभि- 

मानोत्साह्यदयः परिचिन्लयाः। तथा धनाद् दश्चमेन धनव्यापारभूता 

छा्भविरेषा वक्तव्याः । तथा धनादेकादश्चभावेन धनस्य निजोत्पच्यु- 

पकारिणां कम॑करेतनकषेणवापनसेचनादिकमकरवृत्तिद्रन्यबीनविशे 
पाणां स्वरूपाणि वक्तव्यानि । तथा धनाद् द्रादक्षभावेन धनवतो 
जन्मरभेन धनस्य व्ययः युक्तिषिपक्तिजनितः परिचिन्तनीयः । एवं 
धनभावस्य रतेन परिकट्पितस्य रुश्रादिमिद्रीदश्ष्भर्देहादिस्वस्यै- 
भौविरश्रदेहादिभावेः सुहदरिपरकीयस्वकेतङ्कस्थितानां ग्रहाणां एलानि 
यथावन्निरूप्य जन्पिनो धनस्वसूपं वक्तव्यम् । नन्विदानीं धनं प्रति 
बहुविधा विरेषाः प्रदकषिताः । धनरहित।श्च बहवो जना दृश्यन्ते । तेषां 
कथमिदे धनटक्षणकथनं घटते । मन्द! मेवम् । घटत एतत् । कथमिति 
चेद् जन्मिनः पुरुषस्य हि जातकटक्षृणं निरूप्यते तस्य रुप्ररारिग्रह- 
स्थितिवशेन धनसहितत्वं बा धनरहितत्वं वा सम्यग् आयन्ययकरणेनं 
बिनिधित्य धनसदितत्वमस्ति चद् एतानि रक्षणानि योजयितव्यानि । 
आयव्ययकरणं चोक्तुमामदेश्वरसंवदे - 

(सर्वेषां वारतारातिथिखगभनवांलाकंभागनिभागै 
 अनद्रक्षदरोदयक्षौदपि बर्वशतः स्वैसङ्कयावश्नाच्च । 

सम्पिण्ड्यात् कमेभोगे विरयमिति पथक् स्वेष्यङि्ाहतं तत् 
सयदरव्यावातिशेक्तिक्षयपरिमितयः सम्भवेयुगरहाणाम् ॥।” 

इति । एवग्क्तपभकारेण आयग्ययकरणेन सर्वेषामपि भावानां सम्भ- 
वासम्भवपमाणानि गुरुृरङ्धिषैः सम्पदायनिद्धिः दैवैः सम्यमारा- 
पितद्मयेदेबातुप्रहानवग्रहमरतिभाग्रमावैरवबोद्धन्यानि ॥ १० ॥ 

निर्दे्न्येषुं जुभादुभेष॒ तारतम्यक्रममाह --. “ 

स्वोच्चच्रिकोणस्वसुहच्छधुनीचग्रहा्कगैः । 
छम संम्पूणेपादोनदलपादाल्पनिष्फलम् ॥ ११ ॥ 

१ (भाद्यो द" क. पाठः, २. "्विस्थि' ग, पाठः. ३ ममष्टुभ॑मा' क. पाठ 



इति । स्वोच्चे भं सम्पूणेम् अद्युभं निष्फलं, स्ध्रिकोणे 
पादानं मम् अश्यभं पादमात्रं स्वक्षत्रे एममद्यभं चाध, सुहस्त शुभं 
पादमानम् अश्जुमं पादत्रितयं, शद्रे शुममस्पम् अश्ुभमनपं, नीच- 
त्र मोल्ये च शुभ निष्फलम् अनुम सम्पूणम् इत्युक्तक्रमेण शुभफला- 
नामद्भफखानां च पोष्कस्यं वैकल्यं वा वक्तव्यमित्यथैः । एवं योग- 
फलेषु स्थानफलेषु दषटिफठेषु च ग्रहाणां सोख्चत्रिकोणादिनिमिच- 
स्तारतम्यक्रमोऽनुसन्धयः । भावफङेषु तु ग्रहाणां स्वोच्चादिनिमित्तः 
तात्कारिक या वांशकनिमित्तथ तारतम्यक्रमो विचिन्तनीयः । भाव- 
स्थितिनिमित्तं फलं हि भावफलं भावाश्च दादश्षापि दादश रािषु 
जननकाोदीयमानांशकसङ्खयासमानसङ्खये अंशके यतैन्ते । तस्मात् 
पूवं पञ्चदशे भागे भावारम्भः तस्योपरितने पञ्चदशे भागे भाव- 
विरामः । एवं सति रारिमध्यादन्यत्र भावाः राशिद्रयसम्बन्धिनो 
वर्तेरन् । तस्माद् भावारम्मकले ग्रहाणां भावफरारम्मः ग्रहाणां भाव- 
स्मांशकत्वे भावफलं सम्पूणेम् । तस्माद्धासक्रमेण भावावसने ग्रहाणां 
भावफराभावः । तथोक्तं श्रीपतिना - | 

‹व्वद्न्ति मविक्यदरु हि सन्धि 
` तत्र स्थितः खयादफो ग्रहेन्द्रः । 

भामेग्रषृत्तौ हि फखग्रषटत्तिः | 
पूणं फठं भावसपांश्चकेषु ॥ 

हासक्रमाद् भावविरं।मकाटे 
फलस्य नाकः कथितो युनीन्रेः ।" 

इति । एवं भावादौ भावमध्ये भावान्ते च तदन्तरायोश भाव- 
फलानां तारतम्यं बेदितव्यम् इत्यनुक्तमपि युक्तिवशादवगम्यते इत्या- 
चार्येण ग्रन्थबाहुटयभयानेक्तम् ॥ ११॥ व 

इति होराविव्ररणे भावाध्यायोऽष्टदशः ॥ १८ ॥ ` 
[नर 

१. नः ग. पाठः „ २. षव'क.ख.पाठः ३. बर. पाठः. 



.२५६ विवरणोपेते राशे 

अथ एकोनवित्रोऽध्यायः । 
अथ प्रहाणं षद्वर्गयोगफलान्याह । तत्र प्रभमं रादिफरषु वक्तर्यतू केव मे" ॥ 

दिरागिफलानां पूरं वृत्ताताम्राग त्यादिभिः प्रदर्दित्तादिदानीं स्वक्षत्रत्वादियुणविशिशटसारि. 

फरानि प्रदद्यन्ते --- 

कुलसमकुलखख्ययन्धुपूञ्या | 
` धनिखखिमोभिरपाः स्वमकथृद्धया | 

 परविभवसुहत्स्वबन्धुपोष्या 
गणपवलेरानपाश्च मिश्रमेषु। १॥ 

इति । खभेकद्धया $कसमकुरयुरुषगन्धुशुज्या भनिसुखिः 
भोगिदरपाथ जायन्ते इलयन्वयः । स्वमेकवृद्धया स्वमानामेकेकब्द्धया 
कुरसमादयः स्युः । एकेन ग्रहेण स्वक्षत्रस्थेन जातः कुखसमो भवनि 
दाम्यां इख्युख्यः तरिभिेन्ुषूञ्यः चतुमिधनी पञ्चभिः सुखी पदभिः 
स्वक्षे्रस्थैः भोगी भोगयुक्तो जायते । सर्षभिरपि अहैः स्तरघेत्रस्थेः 
नृपो जायत इत्यथः । तथा मित्रभेषु क्रमेण परबिभवसुहरखबन्धुपोप्याः 
गणपबलेशसेपाश्च भवन्ति एकेन प्रेण मितकषेत्रगतेन परविभवपोध्यः 
परस्य विभवेन पोषणीयः दवाभ्यां मित्रष्हस्थाभ्यां पुदहत्पोष्यः सौहाद- 
युक्तेन येनकेनचित् पोष्य इत्यथः । निभिः स्वेन आस्मीयेन पोष्यो 
भवति । आत्मात्मीयज्ञातिषनवाची स्वशम्दः । चतुभिर्न्धुषोष्यो 
भवति बन्धुभिमोतुलादिभिः पोष्य: । पञ्चभि्गेणानां पतिः । षदाभ- 
बेलेशः सेनापतिः। स्षमिग्हैरपि बन्धुशे्गतेमैपो भवतीत्यर्थः । अग्रो 
भयत्रापि एकेन स्वकषत्रगतेन कुरसमः द्ाभ्यां इुरुसमः ऊख्यख्य 
तरिभिः इलसमः इरयुख्यः बन्धुपूज्यश्च इत्यादि । तथा एकेन बन्धु- 
्षेत्रगतेन परविभवपोष्यः द्वभ्यां परविभवपोष्यः सुहृत्पोष्यशच इत्यादि 
केचित् पठन्ति ॥ १॥ ` . 

स्वोचस्थस्येकस्यापि फलं मारिम्याह -- ४ ~ 

जनयति नपमेकोऽप्युचगो भिन्द; 

___ भरचुरधनसमेतं मित्रयोगाच सिद्धम् । 
१. ति संम्बन्भा ।' क. गे, पाठः. 
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एकोनविंरोऽध्यायः । २५७ 

1विवस्ुविसुखस्रुदन्याधिता बन्धुता 
वधदुरितसमेताः दाद्ुनिन्नक्षैगेषु ॥ २॥ 

डति । एकोऽपि ग्रहः उचगः परमोच्चगतः मित्रच नृपं जन- 
यति । अ रति सम्भावनायाम् । उच्चगतेषु वक्रादिषु ग्रहेषु खग्रस्य 
नियतत्वे सति पूव राजयोगाः प्रदरिताः । इदानीषुचगतग्रहस्य ल- 
प्रस्य चानियतत्वेऽपि मित्रत्वेन कदाचिद् राजा भवेद् इत्यपिद्ब्ेन 
द्योत्यते । मित्रयोगात् प्रचुरधनसमेतं जनयति । अथवा उषां एकोऽपि 
ग्रहः मित्रदष्टः प्रचुरधनसमेते दपं जनयति । तथा मित्रयोगाचं मचुर- 
धनसमेतं नृपं जनयतीति सम्बन्धः । सिद्धमिति प्रसिद्धं बहुषु शाच्ेषु 
परसिद्धमित्यथः। अत्र केचित् मित्रयोगात् सिद्ध नृपं कस्यापि मि्रभूतख 
पुरुषस्य योगाद् योग उपायः सिद्धं साधितं राजानं जनयति इति 
यजन्ति । तथा शुनिस्न्षेषु विवठुविसुखमूढट पाधिताः बन्धुतप्ाः 
वधदुरिवसमेता भवन्ति । एकेन ग्रेण श्न वक्षृ¶तेन बिवरुः धन- 
रहितो भवति द्वाभ्यां विसुखः तरिभिः चनरुनीचगतैमूढ इतिकरतव्यता- 
रहितः चतुभिव्योधितः पश्चभिवैन्धुत्तः बन्धुविषयपरितापयुक्तः 
षद्भिः बवधसयेतः ताडनादिभाजनभूतः सप्तभिग्रहैः च्शहस्थनीच- 
गृहस्यैवी जाता दुरितपमेता महापातकयुक्ता भवन्ति ॥ २ ॥ 

अथ कुम्भरग्नजातस्याश्भफलप्रद्रीनार्थमुपजातिकामाद - 

न कुम्मलग्नं छुभमाह सत्यो 
न सागमेदाद् यवना बदन्ति। 

कस्याँद्ामेदो न तथास्ति राके 
रतिप्रसङ्गास्त्विति विष्णुरक्षः ॥ ३॥ 

इति । सत्यः कुम्मठग् न चुममाह इस्मस्य रिक्तकुम्भधरत्वाद् 

दुःखस्व रूपस्य भृत्युकारकस्य मन्दस्य मूरक्षत्रत्वाच्च । तथा कल्पादौ 
पीनान्व्यस्थितेषु सर्वेषु ग्रहेषु मीनान्त्यलम्रराध्यष्टकवगेस्य शोधनश- 
णि शोध्यैकाधश्चाटिलाच्चि कुम्भलश्नमद्यु मिति सत्याचार्थो बःति। 
तत्र पक्षान्तरमाह-- यवनास्तथा न वदन्ति किन्वु भागमेदाद् बदन्ति 

। प वतर ग.पाञः ९. त्ब इतिः क. पाठः, ३, भंस'स. ग. पाठः. 
५.4 



२५८ विवरणोपेते होराचास्न 

इुम्भद्रादश्चांश्षो न श्चुम इति बदन्ति च अतः इम्भद्रादश्षंशो ङप्रग- 
तथे शुभ इति यवनानां मतम् । विष्णुगुप्तस्य मतमाह -- यथा- 
कस्य राशेरशषभेदो नास्ति सवत्रापि राशौ इुम्भद्रादशांशकं सम्भवती- 
त्यथः तथा अतिप्रसङ्गः सर्वेषां राशीनां ुम्भाख्यो द्रादश्ंशो वज्यैः 
स्याद् इति यवनमतस्य अतिप्रसङ्गाख्यो दोषोऽस्ति अतः सत्याचा 
पक्ष एव भयान् इति विष्णुगुप्चः ॥ २ ॥ 

, , इति प्रहाणं राहियोगफलान्युक्त्वा होरायोगफलं वसन्ततिर्क्रेनाद् - 

यातेष्वसत्स्वसमभेषु दिनेशाहोरां 
रथात महोयमवबलाथेयुलोऽतितेजाः | 

चान्द्री छ्ुमेषु युनि मादंवकान्तिसौखर्य- 
सोमाग्यधीमधुरवाक्ययुतैः प्रजार्तेः ॥ ४॥ 

इति । असत्सु असममेषु दिनेशहोरां यातेषु जातः ख्यातः 
महोधमबलाथेयुतः अतितेजाश्च भवतीत्यन्वयः । असत्सु अर्ककुजम- 
्देषु असमभेषु मेषपरिधुनाधोनराशिषु तथा भेषु युनि चान्द्रीं होरां 
यतिषु प्रजातः मादैवकान्तिसीख्यसेभाग्यधीमधुरवाक्ययुषैः भवति । 
भेषु चन्द्रबुधगुरुश्करेषु युनि हषभङलीरादिषु युग्मरादिषु॥ ४ ॥। 

पुनरपि होरागतफलमिश्वज्यादह् - 

तास्वेव होरास्वपरक्षणासु 
ज्ञेया नरा; पवेशणेषु मध्याः । 

व्थलयस्तशोरानषनसिथितेषु 
मत्या जवन्त्युक्तरणेर्विहीनाः ॥ ५ ॥ 

इति । अपरधेगासु तास्वेव होरासु जाताः पूवगुणेषु मध्याः 
हेयाः । अपरेगासु ओजरारिषु चनद्रहोरां गतेषु अथवा युग्भर।शिपु 
योरा गतेषु शभेष्वशुभेषु वा जाता इत्यथैः । शुभेषु अ्रुभेष च 
ग्यतयस्तहोराभवनस्थितेषु जाता मत्या उक्तरुणैविदहीना भवन्तील- 
न्वयः । व्यत्यस्तदोर।भवनस्थितेषु ओजराशौ सूरोरां गतेषु श्चभेषु 

 युग्भराश्ो चन्द्रहोसं गतेषु ु्भराशो चनद्रहोरां गतेषु पपेषु इत्यथः ॥ ५॥ ` 
षणि नाज, 

४ 
५ । 

2 
| | | , १, शःस) २.. भोगी", ३.४.५५. १, ताः. ७. नन्ति" क, पाठः. 



एकानर्विद्याऽध्यायः । ९५९ 

रक्षाणफल वसन्ततिरुकेनाह - 

याणरूपगुणमास्मसुहद्दगाणे 
चन्द्रोऽन्यगस्तदषिनाथगणं करोति । 

व्यालोयद्एयुघचतुअरणाण्डज्ञेषु 

तीकष्णोऽतिहिखगरतल्परतोऽटनश्च ॥ ६ ॥ 
इति । आत्मसुहृद्श्गाणे स्थितशन्द्रः कल्याणरूपशुणं करोति 

आत्मद्र्ाणे सदृदद्रेकाणे च स्थितश्चन्द्रः करयाणरूपगुणं करोति । 
अन्यग उदासीनः शतद्रेक्काणगतः। तदधिनाथगुणं द्रेक्काणनाथसर- 
शगुणं द्रेकंकाणनाथ उदासीनश्चेन्पध्यमरूपगुणं करोति राुस्चेद् सूप- . 
गुणहीनं करोति । तथा व्यारोद्यदायुधचतुश्चरणाण्डजेषु द्वेक्काणेषू 
स्थिते चन्द्र जात; क्रमेण. तीक्ष्ण; अतिर्दिखः गुरुतर्परतः अनश्च 
भवति । सर्पदरेक्काणस्थे (चन्द्रे) जातः तीक्ष्णो -भवति । उथदायुध- 

द्रेक्काणस्थे चन्द्रे जातः अतिर्दिसरः , चतुप्पादु्रक्काणस्ये गुरुतल्परतः, 
पदिद्रेक्काणस्थे अटनश्च भवति इति चन्द्रख द्रैक्काणफलयुक्तम् । 
पूर्वोक्त तिदेशेन लग्न द्रेक्काणफरमपि एवमिति द्रष्टव्यम् ॥ ६ ॥ 

अथ नवाहदकेफलं कशाङिन्याह -- 

स्तेनो भोक्ता पण्डिताद्यो नरेन््रः 
छीषः खरो विषिक्कद् दासश्रत्तिः 

पापो दिस्मेऽमीश्च वगोत्तमाशे- 
ष्येषामी शचा रारिवद् दादश ॥ ७॥ 

षति । मेषादिनवांशस्थिते चन्द्रे स्तेनादथो भवन्ति । मेषांशे 
स्तेमः दृषभांशे भोगशीरः मिथुनांशे पण्डितः इरीरांश आद्यः 

सिहशषि नरेन्द्रः कन्यांशे कीबः षण्डः तुकांशे शूरः ब्रर्चिकाथे विष्टि 
छद् भारवाही चापांशे दासदृत्तिः दास्येन ब्रात्तिं कराति मकरांशे 

पापः म्भा हिंसः दिसनशीरुः मीनांशे अभीश्च शर; । अधीरिति 

वा पाटः । ब्गोत्तपाशिषु एषामीश्ा भवन्ति मेषे वरगोत्तमांसे चोरा- 
व 

वैष ^ = = |, , षो 

वन्धुदर षणे जाः क, ग. पराः 



२६० विबरणोपेते होराशाखे 

धिपतिः दृषमे बरगोत्तमां मे मोगिनां प्रधानो भवतीत्यादि । द्वादश 
श॒कफरुमाह - राशिवद् द्वादशांशे इति । रादि राशिवद् राक्षीनां 

पूैयुक्तमेव फलं वव्यम् 1 ७ ॥ 
अथ भमसौरयोः स्वव्रिगांरस्थयोः फलं वसन्ततिलकेनाह -- 

जायान्वितो बलविंभूषणसत्वयुक्त- 
स्तेजोतिसाहसयुतश्च कुजे स्वभागे । 

रोगी. सतस्वयुवतिर्विषमोऽन्यदारो 
दुःखी परिच्छदयुतो मलिनोऽकेपुत्रे ॥ ८ ॥ 

इति । जे स्वभागे स्वत्रिशांशे स्थिते सति जायान्वितो अवति 
` बरुविभूषणक्तखयुक्तरच । तेजायुतः अतिसाहसयुक्तः अद्युर्मौिसं 

पन्नः । अकंपूत्रे स्वत्रिासे स्थिते रोगी मूृतस्वयुवतिः मृतस्म्रभ्य 
विषमः विषभशीरः अन्यदारः पारदारिकः दुःखी परिच्छदयुतः सर्वो 
पकरणयुक्तः मछिनश्च भवति ॥ ८ ॥ 

अथ जीवनुधये; स्व्िशां शगतयोजौतस्य फं वसन्तत्िल्केनाह -- 

स्वांशो शरौ < नयरास्छुखवुद्धियुक्त- 
स्तेजखिपूल्यनि (४) रगुद्यम मोगवां ष्व । 

 मेधाकलाकपंटकाभ्थविवादचिल्प- 
चाखाथसाहसथुतः श रिजेऽतिमान्यः ॥ ९ ॥ 

इति । गुरो स्वांशे स््रिशांशस्थे धनयश्चःसुखबुद्धियुष्तः 
धनेन यक्सा सुखेन वुद्धधा च युक्तः, तेजस्विपूज्यनिरूगुद्मभाग- 
वांस्च तेजस्वी च पूज्यश्च निस् निशमयः उद्यमभोगवांश्च उश्चमवान् 
भोगवांरच भवति । शरिजे स्वत्रिलांशस्थे मेधाकलाक्परकाव्यतिवाद्- 
शिदपशास्ञाथेसाहसयुतः मेधया कलाकपट फान्यविवादशिस्यैहच श्वित्यं 
कोशरं कङारिस्पेन कपटशिस्येन काव्यशिटपेन विवादशिसपेन च 

 क्रा्ार्थैः सादसेन च युतो भवति । अतिमान्यश््व मवति ॥ ९ ॥ 
पयमययन््कयछनद = - डच = 1=--+ +, [1 व यक छ 

+ 

१ दयार ग. पाठः, २. रस्थेरो, ३. ¶रदार्गः दुः य, पोटः, 



विंसोऽध्यायः। ` २६१ 
अथ शुक्रे स्वर्चिशांशस्थे (च १) आद्दियचन्रथोः भमादि्िशाश (स्थे १ स्थितौ 

स्वत्नि चांशो बहुखुतखुखारोग्यभार्यार्थयुक्तः 
करं तीश्णः सुरखखिततनौर्बिप्रकीर्णीन्दरिय रच । 

शरस्तन्धौ विषमवधकौ सद गणाद्यौ सुखिज्ञौ 
चावेङ्गष्टी रविच्रा रियुतेष्वारपूर्वादाकेषु ॥ १० । 

इति । शके स्वत्रिशांसे स्थिते बहुयुतसुखारोग्य भायाभयुक्तो 
भवते । तीक्ष्णः आष्युकायंकरः सुररिततुः सौन्दर्ययुक्तः विधकी- 
णन्धियः इतस्ततो विपकीयेमणिन्द्रियः सर्वत्र व्ष्णाचार्स्ययुक्त इ- 
यथः ¦ रबिशक्षियुतेषु आरपूर्वाकषकेषु शरस्तब्धादयो भवन्ति । भौम- 
िश्षांशके रवियुते शूरो भवति । तत्र चन्द्रयुते स्तब्धो भवति । पन्दर्ि- 
शांशके रवियुते विषमो भवति अनूृजुरमैवति । तत्र चन्दरयुते वधको 
भवति ताडनादिरतो भवति । शरु्रिशंशके रवियुते सद्गुणः चन्द्रयुते 
आढ्यः । बुधर्ंशांशके रवियुते सुखी चन्द्रयुते ज्ञः । शक्रत्रिशांशके 
रवियुते चधिङ्कः चन्द्रयुते इष्टः छोकप्रियो भवति ॥ १० ॥ 

इति होरानिवरणे आश्रयसंज्ञ एकोनविंशोऽध्यायः ॥ 

जथ विंदोऽध्याथः। 
अथ प्रकर्णकाभ्यायो व्याह्यायते । अग्रङृतानि प्कृतोपयोगीनि रुक्षणानि प्रकीणका- 

नुष्यन्ते 1 तत्र प्रथमं यथोक्तफलकवूरणा प्रहाणं परस्परसदहायत्वस्य लक्षणमाद् -- 

स्वक्षतुङ्गमृलधिकोणगाः ` 
कप्टकेषु यावन्तं जास्थिताः। 

सर्ब एव तेऽन्योन्यकारका, 
क्मेगस्तु तेषां विदेषतः ॥ १॥ 

इति । कण्टकेषु स्वक्षेतुङ्गमूलत्रिकोणगाः यबन्त आरिथिताः 
ते सर्वं एव अन्योन्यकारका भवन्तीलयन्वयः । कण्टकेषु जन्मङग्नकेन्द्र- 

 भ्विति यावत् । तत्रापि तेषां कमेगः विशेषतः कारको भवति ॥ १॥ कमेगः ̀ बिरेषतः कारको मवति ॥ १॥ 
१, शुके. कान्त; सु" २, शवुस्ुप्' ख. पाढः- ३. ^ति । कान्तः मनोदरः । 

स ›) ५. फख. पाठः, ५. यथम कृ.गर पाठः, _ | 



२६२ विवरणेपिने टोरायामे 

जत्रोदाद्रणा्थं रथाद्धतामाद् - 

कर्कटोदयगते यभोडपे 
स्वोच्चगाः कुजयमाकम्रथः । 

कारका निगदिताः परस्पर 
लग्रगस्य सकलोऽम्बराम्बुगः ॥ २॥ 

इति । यथा उडुपे ककंटोदयगते स्वोच्चगाः कुभयमा्कनूरयः 
परस्परं कारका मवन्तीत्यन्धयः । तत्र स्वक्ष उग्नगतशवन्द्रः उश्वगतो 
गुरु तथा तुङ्गसथो मन्दः तौरिगतः ते परस्परं कारका भवन्ति नथा 
तङ्कस्थो भमः सक्षमगतः तदापि स्व परस्परं ारकाः यदा तङ्कस्थो 
रविः दक्षमे च तदापि सर्वे परस्परं कारकाः । म्नगो गुरुचन्द्राषपि 
परस्परं कारको । अत्र इनयमाकेमूरिचन्द्पु परस्परं कारकेषु सत्सु गुरु- 
चन्द्रयोः दश्चमगतः र्यो विशेषात् कारकः । तथा भूयस्य स्वस्माद् षष 
मस्थः खलुङ्गस्थो भोमोऽपि षिशेषात् कारकः तथा मौमसख मन्दः म- 
न्दस्य गुख्चनद्रौ एवं रुग्नवशात् खाधिष्ठितयशिवकषाच रम्नङेन्द्रस्यानां 
ग्रहाणां परस्परं कारकत्वं मवति । कारकत्वं नाम उपकारफतम "सां 
स्वां दश्चाद्ुपगवाः स्वफरमदाः स्यु'रित्युक्तस्य नियमस्वायपषवादः। 
तथाहि --्यख गुरं प्रति कारकते प्रथदश्षाकालेऽपि गुरो+ फङानि 
पुष्टानि खखकारे भवन्ति एवं सर्वामपि द्रव्यम् । स्वशवदङ्गमूख 
तरिफोणगस्ये विनापि कारक चतुथेपदेनं दयति ~ रग्नगस्य 
सकरोऽम्बराम्बुग इति । रग्नगतख प्रहस देशमस्थानगतभरुधस्था- 
नगत ग्रहः स्वशषोदिगतसरदितोऽपि कारको भवति । रम्नगसति 
वचनात् परस्परकारकत्यमत्र नेष्यते ॥ २॥ | 

पुनरपि कारकस्वपिशेपमाई -- 

स्वच्रिकोणोस्यगो देतुरन्थस्य यदि कमेगः। 
` . खत तुखणसम्पन्न; कारकथापि सं स्सलः ॥ ३ ॥ 

इति। खत्रिकोणोस्वगः हेतुः हेत्शब्देनात कारकत्वभोन्धत्यं 
विवधितं स्वनिकोणोच्चगो ग्रहः लग्रकेन्रगतस्वे कारकस्वयोग्यः सन् 

केके ), विकिनानय भ क यिनः । कन 7 षरि मिनन मे कि 1 । रोर पणी 

, श्या स्वतुः ग, पाठः, २, पमनुष्भमाह) ३, नमंति क, पारः, 



विंशो ऽध्यायः २६२ 

खग्नकन्द्रादन्यत्र स्थितस्य कमगो यदि भवति सुहृत् तद्शणसम्पन्ः 
सुहदगुणसम्पन्नः अतिबन्धुतां भाप्र इति यावत् । सोऽपि तस्य स्व- 
स्माच्चतुथेस्थितस्य कारको भवति । अत्रापि परस्परकारकतवं नेष्यते | 
किन्तु अन्यस्य कमेग हलयुक्त्यां सर्वेषां ग्रहाणां दश्षमगतस्य प्रहस्य 
नन्धुत्वे बवन्ध च सति कारकत्वं भवतीति द्रश्न्यम् ॥ ३ ॥ 

पनरन्य्छन्षणमाह- 

शुम वगात्तमे जन्म वेसिस्याने च सद्ग्रहे। ` 
अश्रान्येषु च केन्द्रेषु कारकारूपग्रहेषु च ॥ ४॥ 
इति । वर्गोत्तमे जन्म शुभं ग्रहाणां छग्नस्य च अंशकेषु वर्गोत्त- 

मेषु सत्सु जन्म शुभम् । वेसिस्थने सद्ग्रह च दिनकराद् दितीयराक्ञौ 
सद् ग्रहे च सति जन्म शुभम् । अत्र वेसिग्रहणं वास्युभयचर्योरष्यु 
पलक्षणम् । केन्द्रेषु अरन्यिषु च सत्मु जन्म शभम् । कारकाख्यग्रहेषु 
च केन्द्राणापशुन्यस्वे सति कारकाख्यग्रहाश्च सन्ति चच्छुभतरं जन्पे- 
त्यभिप्रायः॥ ४॥ ॑ 

पुनरपि केन्द्रस्थेषु विशेषं वैतारीयेनाट -- 

मध्ये वपसः खखपदाः केन्द्रस्था गुरुजन्मरग्रपाः। 
षृष्ठोभथकोदयक्षेगाः स्वान्त्यान्तःप्रथमेषु पाकदाः॥ ५॥ ` 

इति । केन्रस्थाः गुरुजन्मरग्नपाः वयसो मध्ये सुखप्रदा 
भवन्ति । गुरुजैन्परारिपतिरेग्नाधिपतिश्च केन्द्रस्थिताशेद् वयसो मध्ये 
यौवनकाडठे शुभयदा भवन्ति । अत्र यवनेश्वरः - 
“जन्माधिपो लग्नपतिश्च येषां चतुष्टये स्याद् बलवान् गुरुश । 
चतु होरादिषु सङ्गताश्च चतुष्टयं काकरलं पदचात् ॥" ` 

उदयरविशशाङ्ति सापान्पेनोक्तश्य फर्द्नस्यायं विशेषविधिः । 
पृष्ठोभयकोदयक्षगाः ग्रहाः स्वान्त्यान्तः प्रथमेषु पाकदा भवन्ति । पृ 
ष्ोदयरशिगताः ग्रहाः त्रिधा विभक्तया सखदश्चया अन्त्यत्रिभागे 
फलदा. भवन्ति जुभस्याश्भस्य बा फलस्य दातारो भवन्ति । उभ- 
योदयस्थिताः ग्रहाः मध्यत्रिमागे फरदतारः स्षीष।दथस्था ग्रहाः 

. ५ ए ~~~ = ~न नष 
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` १, ङडाभघ्र ग. पाड 



२६४ विवरणेपेते होराशाखे 

त्रिभागे दक्षाप्रवेशे फएलदातारो भवन्ति । एषां पृष्ठोदयादिस्थिति 

ईशारम्भकारे चारवशाज्जात।पि संवादा्थं विचिन्तनीया । तथाच 

गार्गिः -- 
“आ(चन्त ? दावन्तेऽन्तः) फलदः िरृषठो(द १ भयेषु च । 
दशाप्रवेरसमये तिष्ठन् वाच्यो दशापतिः ॥' 

इति ॥ ५॥ 
प्रहाणं चारफङ्स्य काठविदोषं पुष्पिताप्रयाह् -- 

दिनकररुधिरोौ प्रवेचाकाणे 
गरुभरगुजो जवनस्य मध्ययातौ । 

रविसुतश्रिनौ विनिभैमस्थौ 
रारितमयः फलदस्तु सावेकालम् ॥ ६ ॥ 

इति । दिनकररुधिरो भवनस्य परवेशकारे फरुदावित्यन्वयः । 
गुरुभृगुजौ भवनस्य मंध्ययातौ फएख्दौ । रषिदुतश्षशिनौ भवनस्य 
विनिगमस्थौ फलदौ । घचरितनयस्तु साकारं फलदः । प्रेरकाल- 
शब्देन प्रथपद्रकाणस्थितिकालः मध्यशब्देन मध्यद्रेकाणस्थितिकारः 
विनिगेमशब्देनान्त्यद्रकाणस्थितिकारंः इत्युच्यते । बुधस्त॒॒निष्वपि 
दरेकाणेषु स्थितः सदा एलं ददातीत्यथेः ॥ ६8 ॥ ` ̀ 

` इति होराविवरणे प्रकीर्णो नाम विंदोऽध्यायः ॥ ` 

अथ एकविदोऽध्यायः । 
अथ भावस्थानालोकयोगवशेन यथोक्तानां फलानां सङ्काणेत्वात् सम्भवासम्भवयो 

सन्देहे सत्ति अवदद्यवक्तन्यानां पुत्रकलत्रादिफल्विरेषाणामसम्भवग्रद्षकान्यनिषटयोगरु 
क्षणानि अत्र एकरविरातितमेऽध्याये प्रदक्यन्ते । तत्राद्मेव सुतदीनजन्मज्ञानार्थं शा्दैल- 
विकीडि(तेना ए तमा)ह-- छ 
लग्नात्पु्रकलच्नभे छयुमपतिप्राेऽथवालोकिते ` 

` चन्द्राद्ा थदि सम्पदस्ति हि तयोज्ञेयोऽन्यथासम्भवः। 
पार्थोनो दयगे रवौ र।वेसुलो भीनस्थितो दारहा 

पु्रस्थानगतश्च पु्रमरणं पु्ोऽवनेयेच्छति ॥ १ ॥ 
५. . ठ ङ्य क. ख. पः 



एकविंशोऽध्यायः । २६५ 
इते । लभ्रात् पत्रकख्त्रभे श्ुभपतिप्राप्ने अथवा आलोकते 

तयोः सम्पदस्ति हि, अन्यथा असम्भवो ज्ञेय इत्यन्वयः । पुत्रकरत्रमे 
पुत्रे कलत्रभे च श्ुभपतिप्राप्ने शुभप्राप्ने पतिप्रप्ने च अथवा आलो- 
किते श्युभालोकिते पतिना(द् वा तयोः पूत्रकखत्रयोः सम्पदस्ति 
हि । दन्दः परसिद्ध । अत्र पुत्रस्थाने शुभेन पतिना युक्ते बा द 
वा सति पूत्रसम्पत् सुरभा भवति । तथा श्यभेग्रहेण युक्ते दृेऽपि पुत्र 
सम्पद् भवति । तथा अशरुभेष्वपि पतिना(१)ग्रहेण युक्ते दृष्टेऽपि सति 
सन्ततिभेवतीति तारतम्यं द्रष्टव्यम् । तथैव कलत्रविषयेऽपि थोजनी- 
यम् । अत्र पुत्रकलत्रयोः सम्पदस्तीति प्रसज्य पतिषेधा्थमनूदितम् । 
अन्यथा तयोरसम्भवः । पुत्रस्थाने कलत्रस्थाने च अद्युभेन युक्ते दृष्टे 
च अधिपतेरन्येन युक्ते टे च पत्रकटत्रयोरसमभ्भवो ज्ञेयः । योगेक्षण- 
कतरद्यभग्रहस्य शुभग्रहराश्यशकेक्षणादिभिः सम्बन्धेन अत्रापि पुत्र 
कलत्रसम्पद मावे विशेषा विमृश्याः। चन्द्रदरा चन्द्रात् पुत्रकठत्रभे श्ुभ- 
पतिपाप्ने अथवा आलोकित तयोः सम्पदस्ति । अन्यथासम्भवः, अ- ` 
न्यथा तयोरसम्भव इति योजनीयम् । रग्रचन्द्रयोबलाबलेन पूतरसम्पत् 
कत्रसम्पच्च निरूपणीयेति वचनाद् अन्येषामपि भावानां खम्माचन्द्राच 
यथाबरं निरूपणीयत्वं द्योत्यते । अत्रोदाहरणमाह -- पार्थोनोदथमे 
रवौ मीनस्थितो रविषुतो दारहा भवतीत्यन्वयः । कन्यायायूदयस्थिते 
रवौ मीनस्थितो मन्दः दारहा भवति । अत्र कखत्रस्थानख पापयोगः 
पौपदृष्टिश्च भवतः ततो दारहानिभेवति । तथा पुत्रस्थानगतोऽवनेः 
पुत्रः पुत्रमरणं यच्छति च । अत्र पुत्रमरणं यच्छतीत्युक्त्या पञ्चमस्य 
कुजे पत्रा जायन्ते भ्रियन्ते चेत्युक्तं भवतिं । नयु पत्रकरुतयोः सम्प- 
तिरविपत्तिश्च कारकाभ्यां गुरुणक्राम्यमपि ` निरूपणीयेत्यन्यशाल्ेषु 
इश्यते । तथाहि -- ““धीचिष्पुत्राङ्गसोख्यं सुरुरुर्रकाभोगयानानि 
शुक्रः” इत्यादीनि शाखान्तर चनानि बहूनि सन्ति । अत्र च तथा 
नोक्तम् । मैवम् । अत्रापि पूर्व “शुरो त्रिकोणोद्यधमेगेऽपि वा. भव- 
स्यपत्यं हि" इत्यत्र गुरोः सन्तानकारकलतं प्रद शितम् । शक्रस्य कलत्र- 
कारकत्वं पुनरत्र प्रद्यते ॥ १ ॥ 

प स्यान क.पाठः, र. न्दिख.पाठःः ` ` ख. पाठः. ` 
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अथ भायौमरणयोगत्रयं प्रहर्षिप्याह (१) -- 

उग्रग्रहैः सितचतुरश्रसंस्थिते- 
मेध्यस्थिते भरगुतनयेऽथवोग्रयोः । 

सौम्यग्रहेरसदितसनिरीक्षिते 
जायावधो दहननिपातपाश्जः ॥ २॥ | 

इति। सितचतुर्रसंस्थितैसग्परहैः दहननिपातपारजो जायावधो 
भवतीत्यन्वयः । सितचतुरथसंस्थितेः सिताच्चतुरभ्रे चतुर्थेऽषटमे च 
संस्थितैरग्रग्रैः रविकुनमन्देः जायावधः कखत्रमरणं दहननिपातपाशजंः 
दहनेन! अभ्रिना जनितो वा निपातन गभेपातेन जनितो वा “गर्भ 
निपतिते तीक्ष्णमिःत्यादिषु निपतनशब्दस्य गभेविमोचनाथत्वद शेनादनत्र 
निपातशषब्देन गभनिपातो र्यते । पाशेन उद्धन्धनसाधनेन जनितो 
वा जायावधो मवति । पक्षान्तरमाह -- अथवा भृशतनये उग्रयोमेध्य- ` 
स्थिते सति द्द्ादशस्थयोः ह र्योरेकयशो खस्मात् पूवापरस्थयोवां 
मध्यस्थिते भृगुतनयेऽपि दहनंनिपातपाश्जो जायावधो भवति । तद- 
पवादत्रेन विकेषणमाह- सोम्यग्रहेरसदितसन्निरीकषिते इति । चमग्रहै- 
रसहिते अनिर्रीक्षिते च शक्रे उक्तं योगफटं भवति । शक्रस्य श॒भ- 
युक्तत्वे शुभष््टत्वे वा जायावधो न भवेदित्यमिपायः । करत्रकार 
कस्य शक्रस्य कूरैरक्तयोगसम्भवेऽपि शुभद्टियोगे कलत्रसम्पद् मव- 
तीति यावत् । अत्र शुक्रस्य चतुरश्रयोः क्ररस्थितिः कूरयोमेभ्यस्थि 
तिथ सम्यग्रहयागनिरोक्षणाभावशेति त्रयो जायावधयोगाः । जाया- 
धाश्च दृहनजः निपातजः पारजशेति कमात् त्रयो भवन्तीति केचिद् 
व्याचक्षते । तत्पक्षे कलत्रकारकस्य शुक्रस्य पापग्रदहोक्तयोगाभवेऽपि 
शुमग्रहयोगनिरीक्षणाभावेन केवलस्यापि करत्रारिषैकारित्वञुद्धन्धन- 
भवतेकं प्रसज्यते । | 

तथाच गाभिः 
चतुधाष्टमगेः शुक्रात् सौराराक्ैहुताशनात्। 

`. तषा द्ितीयमध्यस्ये तथा शुक्रे निपातनात् ॥ 
शक्रे सयोगदग्यीने पाशात् भार्यावधो मचेत् ॥ 

१, जदइतिदे' क. ग. पाठः, २. वापि जाः क. पाठः. ३.. त्व ग, पाडः 
५ # कि , 



एकविरोऽध्यायः । ` २६७ 

इति । उग्रगरहेः सितचतुरश्रसेस्थितैरिति घ्र्यस्य शुक्र च्चतुथदिष्वस- 
म्भवेऽपि बहुवचनपभरयोगेण तमोग्रहयोरपि उपरागानन्तरसमीपसमय- 
गतत्वादिबरसम्भवे कूरग्रदष्वन्तभांषो चोत्यते ॥ २ ॥ 

अथ विकलदारजन्मज्ञानार्थं वसंन्ततिल्केनाद -- | 

रग्नाद्ययारिगतयोः रा्ितिरमरदम्योः 
 पट्न्या सदैकनयनस्य वदन्ति जन्प | 

चूनस्थयोनैवमपश्चमसंस्थयोवौ ` 
छाकाकयोर्विकलदारसुशन्ति जातम् ॥ ३॥ 

इति ¡ शशितिग्मररम्योः रश्राद् ऽ्ययारिगतयोः पर्या सह एक- 
नयनस्य जन्म बदन्तीलयन्वयः । शश्षिनि टम्नाद् व्ययगते तिम्मरहमो 

षष्ठमते अथवा रवौ व्ययगते चन्द्रे षष्ठगते सति एकनयनस्य कणस्य 

पल्या सह एकनयनया पत्न्या सहेति । एवंविधयोगे जातस्य विवाह 
काले पत्नी चेकनयनौ भवतीत्यथेः । “उ्ययगुहेगतश्वन्द्रो वामं हि- 

नस्त्यपरं रविः" इत्युक्तथोगेन रग्रस्य व्यये रविचनद्रयोरेकेन युक्ते पुर- 

षस्येकनेत्रत्वं भवति। तथा सप्तमस्य लयदेहादि मवःरिस्यत्रोक्तमार्गेण 

सक्चमभावस्य कलत्रे सति त्चयभूते षषे रविचन्द्रयोरेकेन युक्त 

पत्नी चैकनयना भवतीदयक्तं भवति । शक्राकंयोचूनखयोः नवम- 
पञ्चमसेखयोवौ सतोः जातं बिकलदारणुरन्तीत्यन्वयः । शक्रे अके 
चैकसिन् राशौ चूनखयो; स्तमस्थयोरथवा नवरमस्ययोरथवा पञ्चम 

स्थयोः जातं बिकरुदारम् अङ्गविकरेया भायया युक्तष् उशन्त जा 

चक्षते शराखरविद इलय्थः । अत्र नवमपञ्चमयोः शुक्राकंयोः कैथिद् 

यथासंरूयम् एको योगो व्याख्यातः । तच्चायुक्तम् । यस्माद् 

गार्गिः - । . 

“पञ्चमे नवमे चने सदिते, रविभागेवो । 

यस्य कस्य भवेद् भायौ तस्थेकाङ्गधिवलिता !।" 

इति ॥ ३ ॥ # ` 

१; प्कारणण ख. ग. पाठः. २. नासम कः. पाठः. ३. ४. (स्थितयोः 

कृ. ग. पाठः. ५. ष्टाः ग. पाठः. 
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पुनरपि कलत्रगतं विदोषमाह -- 

कोणोदये भ्रगुतनयेऽस्तचक्रसन्धौ | 
वन्ध्यापतियेदि न सुतक्षोमिष्टयुक्तम् । 

पापग्रहैव्ययमदरग्नरारिसंस्थैः 
कोणे चादिन्यसुतकटलच्रजन्म धीस्थे ॥ ४।॥ 

इति । कोणोदये अस्तचक्रसन्धो भृगुतनये च जातो बन्ध्या 
पतिरित्यन्वयः । कोणस्य मन्दस्य उदये अस्तचक्रसन्धौ अस्तल्ये 
चक्रसन्धौ शशिमवनाछिद्यान्ते स्थिते शुक्रे सति जातो वन्ध्यापतिः 
बन्ध्यायाः पतिः । तस्य भायां बन्ध्या प्रसवहीना भवतीत्यथैः । सुत- 
शम् इषटयुक्तं न यदि पुत्रभम् इषटयुकत श्भयुक्तं न चेद् भवति उक्त- 
योगे पुत्रस्थाने इष्टग्रहोऽस्ति चेद् बन्ध्यापतिमै भवेदित्यथः । क्षीणे 
शिनि धीस्थे पापग्रहैः व्ययमदर्ररारिसंस्थैरसुतकलत्रजन्म भवति 
क्षीणचन्द्रे पुत्रस्थानगते पापग्रहेरकौरमन्दैः द्रादशे सप्तमे रमे च यथा- 
योगं स्थितेः असुतकलत्रलन्म असुतस्य अकलत्रस्य च जन्म पुत्र 
कखत्रविहीनस्य जन्म भवेदित्यर्थः ॥ ४ ॥ 

पुनरपि कलत्रगता्क्षणविदोषान् हरिण्याह -- 

असितङजयोवरर्भऽस्तस्थे सिते तदयेक्िते 
परयुवतिगस्तौ चेत् सेन्दू 1ञ्चया सह पलः । 

श्रगजङद्वारिनारस्तेऽमार्यो नरो विसुतोऽपि वा 
परिणततन् खीत्रेष्टो छ्ुमैः प्रमदापती ।॥ ५॥ 

अतिगो इति । पिते असितङ्गनयोवेर्गे अस्तस्थे तदवेक्षिते सति परयु- 
बतिगो सवतीत्यन्वयः । असपितकुनयोः मन्द्भौमयोः वं वर्गते 

च मेधे ॥ ॐ ४4 अस्तस्थे सप्तमस्थे शुके तदवेक्षिते सति । एतदुक्तं भवति । अस्त- राओ मन्दस्य भोमस्य बा वगेगते श॒करे मन्दभौमाम्यां ष्टे जातः `  प्रदारको भवति । अत्रैव योगे विशेषमाह -- तौ सेन्द् चेत् खिया 
५ 

म न= 6 

„9. पं दरिष्बाह(, २. व्यौ, 2, सतिम, ५, परदारगो भ' 
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संह पुर इति । तां अस्तस्थितस्य असितक्रुजवगेस्थितस्य शुक्रस्य 
द्रष्टारो मन्दभोमो अथो्ट्रगतौ सेन्द्. चेत् चन्द्रेण सहितौ चेत् सिया 
सह पल्या सह पुंश्चरो भवति । स्वयं पारदारिकः तस्य पत्नी च 
पुंश्रटी भवर्तीत्यथेः । भ्रृगुजक्षशिनोरस्ते तो पन्दभोमो चेञ्नातो 
नरः अभायां विषुताऽपि वा मवति । चन्द्रशुक्रयोरेकरारिगतयोः 
सप्रमस्थो मन्दभोमो यदि मवतः तदा जातः पुमान् भायारहितः 
भायोकायपुत्ररहितोऽपि वा भवति । पुनरपि योगविरेषमाह --सखरी 
व्रोरस्ते शभेच््ो तौ चेत् प्रमदापती परिणततन् भवतः । स्री्रोः स्री च 
ना च स्रीनरों स्लीग्रहस्य पुरुषग्रहस्य च एकटम्रस्थयोः सप्तमे मन्द्- 
मोमो शुभग्रहे यदि मवतः तदा भमदापती प्रिणततन् बार्भक- 
युक्तश्रीरो भवतः । चन्द्रशुक्रयोरेकस्मिञ्ञीवाकेयोरेकसिमश्च युगपहभ- 
स्थितयोः सतोः स्मे मन्दभाोमाभ्यां शुभग्रहर््टाभ्यां युक्ते सति 
जातस्य पुरुषस्य बद्धतवे बद्धौ भायो भवेदित्युक्तं भवति ॥ ५॥ 

इति दिच्यात्रेण कानिचित् कलत्रारिटरक्षणान्युक्त्वा साम्बतमनिशयोगान्तराणि 
मन्दाकान्तयाह-- 

च्रोच्छेन्ता खमदसुखगेशअन्द्रदेदयेड्यपाचेः | 
हित्पी त्यो शरिसुतयुते केन्द्रसंस्थारकिदष्टे। 

दास्यां जातो दितिसखुतखरौ रिःफगे सोरिभागे 
नीचोऽर्कन्द्रोमेदनगतयोदेष्टयोः सूयेजेन ॥ ६ ॥ 
इति । खमदस॒खगेः चन्द्रदेवयेख्यपापैः वंशोच्छेत्ता मवतीत्य- 

न्वयः । दश्चमस्थेन चन्द्रेण सप्तमस्थेन शेकरर्णं , सुखगताभ्याम् आर- 
मन्दाभ्यां च जातो ब॑श्चोच्छेत्ता भवति इखोच्छेदकरो भवति । चि 
सुतयुते त्यंशे केन्द्रसंस्थाकिंच््े चिस्पी मवति । बुधाधिष्ठितद्रक्राणे 
छभ्रकेन्द्रगतेन सौरेण चष्टे सति जातः शिल्पी भवति । नष्टसवेस्वः 
शिल्पमात्रेण जीवतीत्यथेः । अ्यंग्रहणं पूणेदृषटिरेवात्र प्राद्येति चोत- 
यितुम् । मेष्रथमद्रेकाणस्थे बुधे तलापथमद्रेकाणस्थेन रनैशवरेण 
इह्यमाने पूणदष्ठिभंवति । तखन्यस्थन दृश्यमाने मेषादिस्थे बुधे 

१, प्परदारणः तः ग. पाठः. २. द क. ख, पार ३. रि कृ. पाट 

इ. भ्ण सुखगतैः सुः ख. ग, पाठः.. ५. षि' ख. पाण 
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षष द्वितीयभवनं दादश्षमेकादश्चं न पश्यन्ति इत्युक्तस्य दृष्टयभाव- 

स्थानस्य आसन्नगतस्वेन द्यस्य बुधस्य दरषटुमन्दस्य टदष्टिरस्पेव भ- 
बति । ततः पूर्णष्िरतर ग्रा्येति व्यंशग्रहणं कृतम्।दितिसुतगुरो सोरि- 
भाने रिःफगे सति जातो दास्यां जातो भवति । तस्य माता पर 

येति यावत्। मदनगतयोरकेनद्ोः सरयेजेन इष्टयोः सतोः जातो नीचो 
भवति अनुचितक्मा भवतीत्यथैः ॥ ६ ॥ 

अथान्यानरिषटयोगान् शादलविक्रीडितेनाद -- 

पापालोकितयोः सितावनिजयोरस्तस्ययोवीतरक् 
द्रे ककंटच्रधिकांकगते पपेयुते ग्॒यरुक् । 

श्वित्री रिःफधनस्थथोरद्यमथोञअन्द्रोदयेऽस्ते रवो 

. च्चन्द्र खेऽवनिजेऽस्तगे च विकलो यद्यकेजो वेसिगः।॥।७॥ 

इति | सितावनिजयोः पापालोकितयोः अस्तस्थयोवातरग् भव- 
तीत्यन्वयः । पापाखोकितयोरियत्र पापशचब्देन तमोग्रहावपि शरदयेते । 
अन्यथा मन्दारोकितयोरिव्येव वक्तव्यत्वात् । कफानिरात्मा सितः, 
पैत्तिको भौमः, उभयोः पापदृ्टयोः बातश्योणितरोगः सखादित्यथः । 
चन्द्रे पापेयुते ककेटब्रशिकांशकगते गुह्रूग् भवतीत्यन्वयः । ककैटवृधि- 
कयोरदश्यदेशचारिणोरंशंकासकयोः स्थिते चन्द्रे रुधिरात्मके कक 
टांशे वृधिकांशे स्थिते वा एत्यथेः । पयेधुते गुह्यरुग् भवति । अद्श्य- 
रोगः रक्तदोषसम्भवा विद्रधिभगन्दरादिः सम्भवति । चन्द्रोदये रिफ- 
धनस्थयोरछमयोः रो अस्ते च॑ सति शत्र भवति । चन्द्रस्योदये 

` व्ययधनस्थयोः; इजमन्दयोः अस्तगते रवो च सति जातः धित्री 
भवति । शित्रं नाम शङ्त्वग्रोमा ङष्टविशेषः तधुक्तो भवति । चन्द्र 
खे अवनिजे अस्तगे च अकंजो. ेसिगो यदि जातः पुमान् विकलो 
भवति । रग्राद् दश्षमस्थे चन्द्रे सप्रमस्थे ज च अकोद् द्वितीयस्थे मन्दे 
सति जतो विकलः वेकस्यवान् भवति ॥ ७ ॥ 

 अथान्यानप्यनिष्टयोगान्. वसन्ततिख्केनाह् -- ` 

तरदारिन्यद्युभयोमदमे पतङ्के 
` म्वासश्षयस्ठिहकविद्रधिणल्ममाजः । 

१, सग) २ श्ात्मः, ३. च श्वेः क. ग. पाठः. 
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रोषी परस्परणग्रहांद्ागयो रवीन्द्योः 
क्षत्रेऽथवा युगपदेव तयोः करो वा ॥ ८ ॥ 

इातं । पतङ्ग छम्नान्मदगे शिनि यत्रङत्रव्िदश्चभयोमेध्यस्थिते 
च सति जाताः शधासक्षयष्ठिहकविद्रधिगुस्पभाजो भवन्तीति सम्बन्धः| 
श्ासास्तमकादयः क्षयो राजयक्ष्मा हकः रुधिराशयरोगः विद्रधिः 
पिटकाविरेषः गुट्मो जठरशूलः। एषां विशेषाश्वन्द्राकाधिष्ठितरशिबखा- 
बरवज्ञानिरदेश्याः । तचथा -- चन्द्रख्ाशुममध्यस्थतय शनिक्त्रे यदि 
शासः जीवक्षत्रे क्षयः बुधक्षेत्रे षविहकः कुजक्षेत्रे विद्रधिः चुक्कषत्र गुरमम् 

. इति विशेषः। अत्र केचिन्मरगगे पतङ्ग इति पठन्ति। तत्पक्ष चन्द्राधिष्ठित- 
राशिवशाच्ख्वासादिषु विशेषनिर्देशः । राशीनां विरेषद्योतकत्वं पश्च- 
भूतवकषेनेति द्रष्टव्यम् । रवीन्द्रः परस्परगृहांशगयोः शोषी भवति । 
चन्द्रे अके च परस्परगहांशग सति चन्द्रे सिंहे सिहां्षके वा रवौ 
ककैटके ककेटकांशके वा स्थिते सति जातः शोषी भवति शषुयरोगी 
भवति । अत्र केचित्-- सिंहे सिंहांशकस्े चन्द्रे ककेटे ककैटांशसय ध्यं 
इति च च्याव्रणेयन्ति । तच्चायुक्तम् । यस्माद् गाग 

परस्परगरहे यातो यदि वापि तदंशगो । ̀  ` 
भवेतामकंशीतांश्. तदा. शोषी प्रजायते ॥ 

इति । अथवा तयोः कषेत्रे युगपत् स्थितयोः सतोः शोषी भवति । 
अंशञकनिषेधारथं क्षत्र इत्युक्तम् । परस्परस्य क्षत्र युगपत् स्थितयोः चन्द्र 
कषत्रे करक॑टके सहस्थितयोः चन्द्राकयोः, तथा सूयशषत्र सहस्थितयो- 
थन्द्राकेयोश्च जातः क्षयरोगी भवति । अस्मिन्योगे पक्षान्तरमाह - 
श्लो वेति । कृश्चरीरो भवति वेयथः ॥ ८ ॥ 

त्वग्दोषरक्चषणं वसन्ततिकरूकेनाह - 

चन्द्रेऽभ्विमध्यञ्चषकरकिथगाजलभागे 
कुष्टी समन्दरुधिरे तदवेक्षिते वा 

धाततैखिक्तोणमटिकर्किधषेयगे च . _. ` 
ुषटयेव पापसरितेरवरोकितेवो ॥ ९॥ 
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इति । चन्द्रे अधिमध्यञ्षषकरकिगरगाजभागे समन्दरुधिरे सति 
तदवेक्षिते वा सति दषठी भवतीत्यन्वयः । अश्वी धतुः तस्य मध्यं मध्य- 
दरेकाणः सिंहांश्कमिति केचित् । तथा ज्ञषककिंग्रगाजमभागाः यत्रतत्र 
राशो स्थिता अध्विमध्यज्ञषकरकिमगाजनवांशानामन्यतमे यत्र््रचि- 
राशो वा स्थिते चन्द्रे मन्देन वा रुधिरेण वा सहिते सति अथवा मन्द- 
रधिरयोरोकतरेण अवलोकिते वा तादृशे चन्द्रे जातः पुमान् कुष्ठी भवति 
ङष्यक्त भवति । अष्टादशानां कृष्टविशेषाणामन्यतमेन युक्तो भवति । 
य॒भाष्ठभर्यंशकयोगेक्षणवशात् इषटविरेषा वाच्याः । अस्मिन् विषये 
योगान्तरमाह-- अलछिकर्किषषैः त्रिकोण यातैः शृगे च त्रिकोणं यात 
इत्यथात् सिध्यति । पापसहितैः पावीवरोकितै्वा जातः कष्येव 
भवृतीति सम्बन्धः । त्रिकोणं यातेः टञ्चपश्चमनवमसानगतैरटिषटष- 
त) पापानामन्यतमेन युकतेरवलोकितैवा जातः इष्टयेव भवती 
त्यथः ॥ ९ ॥ 

अथ नयनारिष्ट वेताटीयेनाह-- 

निधनारिधननग्ययस्थिता 
रविचन्द्रारथमा यथातथा । 

चरवद्ग्रहदोषकारणा- 
न्मलुजानां जनयन्त्यने्रताम् ॥ १० ॥ 

इति । रविचन्दरारयमाः यथातथा निधनारि धनन्ययस्थिताः खवदूप्रहद्ाषकारणात् मवुजानामनेत्रतां जनयन्तील्यन्वयः. । यथा- तथा यथोक्तेग्हेयथोक्तेषु स्थानेषु यथासम्भवं तिष्ठद्धिरित्य्थः । वल- पदुग्रहदोषकारणाद् एषां चतुर्णा पथ्ये यो भलवान् तस्य यो दोष उक्तः बातपित्तकफेष्वन्यतमः तेन कुपितेन कारणभूतेन अनेत्रतां नेत्रा भावं जनयन्तीत्यथः । चन्द्रो बहुवातकफः मन्दः कफानिखात्मा अतोऽस्मिन् योगे तथोधैलवच्वे शछष्मरोनेण वातयुक्तेन नेवदोषो भवति । तथोक्तं वाहटेन -- “्श्ुस्तेनोमयं तख विशेषाच्छडेष्मतो जनन छ-७- 

क
 

पि क 

ज 

ष ॥॥ | ( ड प्र 23. तात र) | पाह ' ॥ ं गें 
१. क इति" कृ. गर. पाठः. कि च्य, " ३, पारख क, ग, पाडः 



एकविंशोऽध्यायः । २७३ 
भयम् ˆ इति । तथा रविद्कनथोवखवक्ते "पित्तेन पित्तं वहिर्वद्धिजं बा" 
इत्युक्त्या तेजोमयं पित्त, तेजसापि नेन्रहानिर्भवति । तथाचोक्तम् -- 

अरमनां जन्म रहस्य तत एव च तीक्ष्णता । 
कण्ठता च ततः पथात् तथा नेत्रस्य तेजसः ॥'" 

इति । द्वितीयस्थानगतेन शरेण अष्टमस्थग्रहच््ेन दक्षिणद्षेरभावः 
व्ययस्थेन प्ष्टुद््ेन वामद्षेशवामाव इति विरेषोऽत्र द्रष्टव्यः 
अत्रापि रस्य्चकथागक्षणव्रश्चात् तारतम्यं विमृरय वक्तव्यम् ॥ १०॥ 

ध्रोत्रारिष्ट वैताटीयेनाह ~ 

नवमायततीयधीयुता 
न च सौम्येरश्यमा निरीक्षिताः 

नियमाच्छवणोपघातदा 
रदयेकरल्यकराश्च सप्तमे ॥ ११॥ 

इति । नवमायत्तीयधीयुताः सौम्यैश्च न निरीक्षिता अह्युभाः 
नियमात् भ्रवणोपधातदा मवरन्तीखन्वयः । वृतीयनवमस्थिता अश्ुमाः 
शुभेरद्टाः दक्षिणकणैस्योपधातं कुबैन्ति । एकादश्पञ्चमस्थिताः बा- 
मकणेस्योपघातं इबैन्त । प्रत्येकं चतुष्भपि स्थिताः रविचन्द्रारमन्दाः 
बुधगुरुशकररष््टाः उभयोरपि कणेयोरुपधातं कर्वन्ति । भुखानिष्टयोग- 
माह -- सप्तमे रदयेषलयकराश्च दन्तवरूप्यकराथ भवन्ति । रदैशब्द्ः 
जिहामूरजिहादन्तच्छदानामप्युपरक्षणप् । सप्तमरारिवशेन भखगता- .. 
न्यानिष्टानि वक्तन्यानीलयथेः ॥ ११॥ 

अथानिष्टन्तयणि वैतारीयेनाह - 

उद्यत्युडपेऽसुरास्थगे 
सपिद्राचयोऽश्चुभयोखिकोणयोः | 

सोप्वमभण्डरे रवा- 
वुद्यस्थे नयनापवाजितः ॥ १२॥ 

इति । अश्ुरास्यगे उडुपे उदयति त्रिकोणयोरछ्भयो सतोः 
जातः सपिज्ञाचो भवतीटयन्वयः। असुरास्यगे अघुरस्य राहोरास्यगते 

१. ननि' ग. पाः, २३, ध्यमाः बु क. ग, पाठः, ३, दन्तशः ख. ग, पाड 

| ग, 



२७४. विवरणोपेते होराशाखे 

सोमग्रहणचन्द्र इति यावत् । त्रिकोणयोः पञ्चमे नवमे च पापयोः 

` भन्दभौमाभ्यामन्यतमेन युक्तयोरित्यथे : । सपिकश्षाचः पिश्षाचषेश्ष- 
युक्तः असमञ्जवत् । रवौ सोपणएवपण्डले उदयस्थे नयनापवर्जितः 
भवति । सोपषवमण्डलः प्रहणकारीन इति यावत् । नयनापवनितः 
नेत्ररहित इत्यथः ॥ १२॥ 

अथोन्मादलक्षणं रादलविक्रीौडितिनाह -- 

संस्पृष्टः पवनेन मन्दगयुते ध॒ने विलग्ने शरौ 
सोन्मादोऽवनिखनुनास्त मवने जीवे विलग्नाभिते । 

तदच्चाह यमोदयेऽवनिसुते धघमात्मजदनगे 
याते वा ससदहसखरदिमतनये क्षीणे व्यथं कील गो ॥ १६३॥ 

इति । शुरो विलग्ने यूने मन्दगयुते सति पवनेन संस्थ्ष्ट इत्यन्वयः 
पवनेन वातरोगेण सेस्पृष्टः । जीवे विलग्राधिते अस्तभवने अवनि- 
नुना सोन्मादो भवति उन्मादसदहितो भवति । यमोदये अवर्निसुते 

धमात्मजघूनगे च तददाह । यमस्योदये, यमो मन्दः पमिशथुनराशिरिति 
केचित्, तस्योदये अवनिसुते भौमे धर्मात्मनयूनगे ध आत्मजे शूने 
वा स्थिते सति तद्रदाह तदत् पूर्योक्तवत् सोन्मादो भवतीत्यथैः । क्षीणे 
शौतगो ससहस्चरस्मितनये व्ययं याते वा तद्र भवति । क्षीणे चन्दर 
मन्देन सह व्ययस्थिते सति जातोऽपि सोन्मादः स्यादित्यथेः | १३॥ 

 अथान्यानरि्योगान् वसन्ततिककेनाह् -- 

राशय रचपोष्णकरङीतकरामरेड्ये 
नीचाधिपांशकगतैररिमागभैवी । 

एभ्योऽल्पमध्यवहभिः कभदहाः परसूता 
जेयाः स्युरभ्युपगमक्यग मदासाः ॥। १४॥ 

इति । राश्यशपोष्णकरशीतकरामरेख्येः नीच ?धिपांश्चकगतै 
अरिभागगेबां जाता दासा भवन्तीलन्वयः,.। राक्षिनाथथ अरनाथश्च 
शीतकरथोष्णकरंधामरेख्यश्च एतेः पश्वभिः नीचवाधिपांश्कगतैः नीचा- 

| इति यावत् ।', २. "ति सम्बन्धः" क. ग. पाठः. ३. "थश्च रादयंकषपोष्ण 
` करामरेव्याः तैः पः क, पाठ 



एकविंरोऽध्यायः । २७५ 
धिपस्यांशकं प्राः शश्रुभागगतेवां जाताः दासा भवन्ति । दासविरे- 
पमाह -- प्रसूताः एभ्यः अस्पमभ्यवहुभिः अम्यपगमक्रयगदासाः 
भवन्ति । एभ्यः अल्परेकदैः मध्यैः त्रिचतुरैः बहुभिः चतुर्भिः पन्चभि- 
बा ् रखताः रमेण अभ्युपगमदासाः कयदासा ग्भदासाश मवन्ति । 
अनहत्वेऽपि स्वयगङ्गीकृतदासदृत्तयः अभ्युपगमदासाः । अदासा अपि 
विक्रयेण दासीभूताः करयदासाः । दास्या गर्मसयुद्धवाः ग्मदासाः॥ 

भान्यान् अरिष्टयोगान् दर्ण्याह- 

विक्रूतद दानः पपिरे बृषाजहयोदये 
खल तिरद्यु भक्षे लग्रे हये बृषभेऽपि वा । 

नवमसुतगे पाचैदेष्टे रवावदटेक्षणो 
, "दिनकरसते नैकव्याधिः कुजे विकलः पुमान् ॥ १५॥ 

इति । वृषाजहयोदये पपिरे विशृतदश्चनो भवतीत्यन्वयः । 
विकृतदशनः दन्तविकारवान् मवतीत्यैथः । तथा अञ्ुभकषत्रे (अञ्चभ- 
क्षेत्राणि) मेषसिहवरथिकमकरङ्म्भाः तेषुवा बृषे हयेऽपि वा ले पापै 
दष्टे खरतिभेवति । खलतिस्तन्द्र्षिकः मस्तकाम्रे केशशल्यः । अत्र 
दृषाजहयोदये पापेर्टे बिङृतदशनः खरतिश्च भवति, सिहवृथिक- 
मकरङम्भोदये परपेदे खरुतिभेवतीत्युक्तं भवति । रवौ नमसुतगे 
पवष सति अदृदेक्षणो भवति । अद्देश्षणः बष्मेक्षणारक्त इत्यर्थः। 
दिनकरसते नवपसुतगे पापैर नेकन्याधिः अनेकरोगयुक्तो भवति । 
कुजे नवपसुतगे पपिष््े सति जातः पुमान् "विकलो भवति ॥ १५ ॥ 

अन्यानप्यरिष्टयोगान् पुष्पिताम्रयाह् -- | 

व्ययधनसुतधमगोरसौम्यै- 
भवमसमाननिबन्धना एवेकर्प्याः | 

 सजगनिगलपाङाभ्रदहगाणे- 
` बंलवद्सौम्यनिरीक्छितैश्च तद्त् ॥ १६ ॥ 

इति । असोम्येः व्ययथनसुतधमेगैः भवनसमाननिबन्धनाः 
विकरप्य्। इत्यन्वयः ¦ .व्ययधनसुतधमोन् प्रानैः पापग्रहैः जाताः भव- 
नसमराजनिबन्धनाः रप्रराश्यनुरूपवन्धनयुक्ताः विकल्प्याः विमृद्य 

१ भिक्त ग. पाड. २. पति दन्त, ३, त्यन्वयः ते' क. ग, पाठः. ४, धति ॥ 
54: ख, ग. पाठः. ` | | | 
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कस्यनीया इत्यथः । तद यथा-पेषः पाशेन वृषश्च पादोन नवमराचि- 
रश्चत्वात् पाशेनेव । मिथुनकन्यातुलाङ्कम्भानामन्यतमे विप्र निगरेव- 
ध्यते | शृह्णखयेल्थः । तथा ककरटिहमीनाः शरीरबन्धनं विना दुर्गे 
क्षिप्त्वा बध्यन्ते । बृधिकः श्वभ्रे पिधानेन बध्यत । भगा दुग धिपः 
पाशेन बध्यते। तत्र बन्धनस्य चिरकाछादि चरस्थिरोभयवश्ञात् कलस्प- 
नीयम् । तत्र बन्धनस्य विशचेष दशयति -- व्ययगः पापा दुबेशशेद् 
वेदयास्िया वध्यते, ऋणदासत्यं बा । धनगो दुषैरुभेद् राजानं दृष- 
यति । तेन स्वस्य बन्धनं च भवति । सुतगतः पायो दुबेरुशेत् पुत्रेण 
वध्यते । धमेगो बर्हीनथेद् ुरुजननिमित्तं बन्धनम् । एषं युक्त्या 
विचिन्त्य वक्तव्यम् । बख्वदसाम्यनिरीक्षितेः युजगनिगद्पाश्चभृद्ट- 
गाणेश तरत् । बल्वद्धिः पापग्रहः, यजगभृच निगलभृच पाश्च 
काणाः यनगनिगरपाशभदगाणाः, तेर छग्रस्थितेः पापनिरीक्षितैः 
तदद् अत्र योगे जाता; बन्धनुक्ता विकल्प्या इत्यथः । अत्र केचित् 
पाप! शष्रकाणाभावाद् युजग॑भरत् निगलपाश्चभरत् इति व्याचक्षते । 
ुजगमभृत् इटीरे ततीयः, उथिके प्रथपद्वितीयो, मीने ततीयश्च | 
निगटपाशभृत् मकरान्त्यद्रेकाणः ॥ १६॥ 

अथान्यानरिटयागन् हरिण्याह - 

परुषवचनोऽपस्मारातेः क्षयी च निशापतौ 
` खरवितनये वक्रालोकं गते परिवेषगे । 
रविथमङजेः सोम्थाटष्टेनेमःस्थलमाभिते 

भरतकमनुजः पूर्वोदिषेवेराधममध्यमाः ॥ १७॥ 
इति । निज्ञापतो सरवितनये वक्रारोकं पप्ने परिवेषगे सति 

, जातः पुमान् परषवचनः अपस्मारातेः क्षयी च भवतीत्यन्वयः । परि 
वेषगे) 

“धूमो वेदगृहसख्रयोदशषभिरप्यरैः समेते रौ 
स्वात् तसिन् व्यतिपातको विगरिति चक्रादथासिन् युते। 
षद्भिर्भेः परिवेषः? ` 

श््युक्तरक्षणं परिवेषं भराप्त इत्यथः । अत्र च॑न्द्रमसस्यः प्रकाराः 
व्याख्याताः त्रयो दोषाश्च । यस्थैकमकारथन्द्रमा भवति तस्यैको दोषः 
` ` 4. क जव्व लप्र र प्छ बत् "येः । बरखवं -ख. पाडः, २ रपि" पाठं $ 



द्वा्विरोऽध्यायः | ३७७ । 

दविप्रकारयुक्तस्य दोषदयं, जिपभकारयुक्तस्य सवेमपि वक्तव्यम् । रथि- 
यमङ्जः सोम्याद्ेः नभःस्थटमाधितैः दशमराशिगतैः भृतकमयुजो 
भवति भत्यमयुजो भवति । पूर्वोदिष्ेः बहरपमध्यैः कभाद वराधभ 
मध्यमाः वरः शरष्ठभलयः अधमभरलयः पध्यमभृत्यश्च भवति। तत्र रषि 
थत् श्रेष्ठभरल्यः यमरेद् अधमभृत्यः कुजघरन्मध्यमभृत्यः । अल्पमध्य- 
वहुभिः अभ्युपगपक्रयगमेभृत्या इति केचित् ॥ १७ ॥ 

इति होराविवरणे अनिष्टयोग एकविद्योऽध्यायः ॥ 

। @‡ छ | 

अथ दावक्ाऽध्यायः। 

ठप्तरादिव्ाद् प्रह॑स्थितिव तच पुरुषजातकविषयान् इशनिष्टयोगानुपदिरयानन्तरं 
स्रीजातकविषयान् विशेषान् द्वातिंेनाध्यायेन दरयति । तत्र भरथमं पुरुषजन्मोक्तफलाति- 

देश वसन्ततिरकेनाह-- | 

यद्यत् फं नरभये ्चमसङ्नान। 
नत्तद् वदेत् पतिषु वा सकलं विधयम् । 

तासा तु तेमरण निधने वपुस्तु 
लग्नेन्दुगं सु मगतास्त्नधे पलिश्च।॥ १॥ 

इति । नरभवे फटं यद्यद् अङ्गनानां क्षमं तत्तद् तासां बदेदिचय- 
न्वयः। पुरुषजातकोक्तेषु फरेषु यानि यानि फलानि अङ्गनानां क्षमाणि 
तानि तानि बदेद् , यानि पुनरङ्गनानामक्षमाणि तानि फलानि तासां न 
चक्तव्यानीत्यथेः । अत्र क्षमाणि सद्योमरणायुरादिफलानि । अक्षमाणि 
राजयोगादिफखानिः। अथवा पतिषु सकं विधेयम् । राजयोगादिषु 
जातायाः यो भर्ता भवति, तस्य राजत्वादयः सम्भवन्तीत्यथेः । 
सीणामेव वक्तव्यन्यसापारणफलान्याह-- तासां तु निधने भवेमरणं 
वक्तव्यम् । सीणां जन्मन्यष्टमस्थानेन भवेमरणं, भतेमरणस्यात्मपर 
णकारकस्वेन स्रीणां तदेवाष्मेन वक्तव्यम् । वपुस्तु रभन्दुगम् । वपु 
शरीरसोष्वं रभम्दुगं टम्रवशाचन्द्रवल्चाच्ावगन्तस्यमित्यथे; । अस्तमये 
सुभगता पति । अस्तराशिना सुभगत्वं भृखरूपलक्षणं च वक्तव्यम् 
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वपुर रमेन्डुगमिति यदुक्त तल्रददीना्थं वसन्ततिर्केनाद -- 

युग्मेषु रुग्नराद्रिनोः परक्रूतिस्थिता खी 

सच्छीलभूषणयुता छमदष्टयोञ्च । 

जओजस्थयोस्तु पुरुषाकृतिद्ीलयुक्ता 

पापा च पापयुत्तवीक्षितयोशेणोना ॥ २॥ 

इति । टश्रशशिनोः युग्मेषु स्थितयोः सतोः स्री प्रकृतिस्थिता 

स्यादित्यन्धयः। युग्मराशयो वृषड़रीरादयः सखीराशयः। तेष्वेकतमे(१) 

ठगने चन्द्रे च स्थिते सति नाता सी भरकृतिस्थिता स्लीखभावयुक्ता 

भवतीत्यथः । ठ्षशशिनोः शुमद््टयोः सच्छीलभूषणयुता च भवति । 

ताच्छौ लनचन्द्रौ शुभौ चेत् सच्छीरभूषणयुता शीलं जनमनोहर 

खभावः सत् शोभनं शीरमेव भूषणं सच्छीरभूषणं तेन युता च भव 

तीलर्भः । अथवा सच्छीरैः भूषणेराभरणैश्च युता । अथोदेव अद्चभ- 
दृष्टौ चेत् श्रीरसोन्दथयुता विद्चीरा च भवतीति सिद्धम् । उम्रशशिनो- 

रोजस्थयोस्ु पुरुषा$ृतिक्षीरयुक्ता भवति । रुभे चन्द्रे च ओजस्थयोः 

मेषमिथुनादिपुरूषराशिस्थितयोः सतोः नाता स्ञी पृरूषाङृतिशीर- 

युक्ता भवति । तत्रापि पापयुतवीितयोगेणोना पापा च भवेति । 
ओजस्थयोरग्रश्चरिनोः पापयुतवीक्षितयोश् सतोजोता शुणरहिता 
पापाचारा च भवतीर्यथः ॥ २ ॥ 

अथ मेोमक्षेत्न भोमादित्रिरांरके जातायाः स्वरूपज्ञाना्थम् इन्दगजयःह -- 

कन्यैव इषम ्रजतीह दास्यं 
साध्वी समाया कुचरिन्नयुरूा । 

| शरम्यात्मजक्षे ऋमराोंऽदाकेषु 
मोपार्किजीवेन्दुजमाभवाणाम् ॥ २ ॥ 

इति । भुम्थात्मजर्ध भोमार्विर्जविन्दुजभा्गवाणामंशकेषु स्थितयोः 
 ठप्रशशिनोः जाताः क्यः (करमशः) एवेविधा भवन्तीति सम्बन्धः । 
 % शवः उरः स. ग. पाठः, २. नोः जाता लियः एु्विधा भवन्तीति 
सम्बन्धः ॥ १ ॥' क. पाठः. ३, ४. "वक्रार्कि क. पाठः. 
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भूम्यात्मजर् मेषे वरथिके च । अके त्रिंशांशकेषु । तत्र भौमरा्लौ भौम- 
रंशांशके स्थिते लग्रे चन्द्रे बा जाता कन्येव दुष्टा भवति । मन्दभ्नि्ां- 
शके इह दास्यं व्रजति । गुरभरंशां शके साध्वी भवति पतिव्रता भ- 
वति । बुधत्रिर्शाशषके समाया मायायुक्ता भवति । शुक्रत्रिकांशके §- 
चरित्रयुक्ता भवति । इचरित्युक्ता इस्सितचारतरियुक्ता मवतीत्यथः 
॥ २ ॥ 

अथ शुक्रबुधक्षेत्रयोः कुजादिर्चिशांशजातायाः फलम् इन्द्रवञयाह -- 

दुष पुनः सुराणा कलाज्ञा ` 
ख्याता गुणेश्ासुरप् जितश्च । 

स्यात् कापटी छीवसमा सती च 
बौधे गुणाद्या प्रविकीणकामा ॥ ४ ॥ 

इति । असुरपूजित्ष त॒खायां इषभे च इजादित्िशांदकेषु 
दष्टादयो भवन्ति । तत्र इजत्रिशांरके दुष्टा, मन्दर््रिशांशके पुनभूः 
दिवारमूढा, गुस््रिभांशके सुगुणा, बुधर््रिशांशके कलाज्ञा; शुक्रत्रंशा 
शके गुणः ख्याता च भवति । बौधे मिथुने कन्यायां च कुजादि 
शांशकेषु रुगनशशिनोः जाताः काप्खादयः स्युः । तत्र इुनर््रिंशां शके 
जाता कापटी स्यात् । कापटी कपटयुक्ता । मन्दर्िशांशके हीबसमा 
नपुंसकतल्या, गुरत्रिश्षांशके सती पतिव्रता, बुधत्रिशां शके गुणाढ्या, 
शुक्र्चिशांसके प्रविकीणैकामा नियमरहितकामेत्यथः ॥ ४ ॥ 

अथ चन्द्ररविगुसमन्दक्षत्रेषु कुज।दित्रिशंरफल रादूरविकी डितेनाह -- 

खच्छन्दा पतिघातिनी बहुगुणा रिल्पिन्यसाध्वीन्दुमे 
त्राचारा कुलटाकंमे खपवधुः पुंे्ितागम्यगा । 

जैवे बैकगुणाल्परव्यतिगणा विन्ञानयुक्ता सती 
दासी नीचरताकिंमे पतिरता दष्टाप्रजा(वाध्थां ) राके ॥ 

इति । इन्दुमे ककंटके इजादित्रिशांशकेषु टग्रशरिनोः स्थितयोः 
सतोः स्वच्छन्दादयो भवन्ति । तत्र डुजर््िंशांशके खच्छन्दा स्वतन्रा, 

मन्द््िषांशके पतिघातिनी , गुरुत्रिशंश्के बहुगुणा बहुशणयुक्ता 
१, न्ती, चु ख. ग. पाडः. 
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सुधत्रिशां शके रिल्पिनी शिव्यज्ञानान्विता, शुक्रत्रिशांशे असाध्वी 
पथरी । अकम सिंहे इजादिग्ि्ंरकेषु क्रमात् त्राचारादयः स्युः । 
तत्र दुजत्रिशां शके तराचारा पुरपाचारा) मन्दत्रि्ाशके कुखटा, गुर- 
त्रिंशांशे सृपवधूः; बुधातरैशांशके पुिता पुरुपस्वमावयक्ता, श्र 
त्िंशांशके अगम्यगा व्यभिचारिणी भवति | जवे धलुपि मीने च 
कुजादि््रिशाशकेषु नेकगुणादयः स्यु; । तत्र कुजत्रिशांशके नैकगुणा 
अनेकेगुणा, मन्द्रिशांशके अल्परतिरद्पमदनेत्ययैः, गुरपिंशां शके 
अतिगुण, बुध्चिशांरके विन्नानयुक्ता, शुकरत्रिसांशके सती चारि 
अयुक्ता भवति । आकिमे मकरे कुम्भे च कुजाद्रीनां त्रिशांशकेदस्या- 
दयः स्युः । तत्र कुजतराशके दासी, मन्दज्निशांशके नौ चरता, गु 
िंशांशके पतिरता, वुधविशं सके दुष्टा, शुकरनिशांदके अभजा(च १ ध) 
भवति ॥ ५॥ 

“एतत् त्रिंशांशंरिति ज्ञानाधेमनुप्रूभमाद - 

चादिलग्भसमायुक्तः फलं निशां दाकैरिदम् । 
यलावलधिकल्पेन तर्त विचिन्तयेत् ॥ ६ ॥ 
इति । शधिरमसमायुक्तेः तरिशांशकैरक्तपिदं फलं तयो$खा- 

वरविकल्पेन विचिन्तयेदिर्यंथः ।॥ ६ ॥ 
ल्ीणामनिष्टयागमाह -- 

दक्सस्थावसितसितो परस्परांशे 
 च्रोक्र वा यदि घटरािसम्भवोऽक्ः। 

खरीभिः स्री मद्नविषानङं भरदीपं 
सद्ान्ति नयति नराकरतिस्थिताभिः ॥ ७ ॥ 

. इति । असितसितो परस्परांशे खकतंस्थो, अथवा शनौ राश्चौ 
षटरारिसम्भर्वोऽशो यदि भवति तदा स्री नराङृतिस्थिताभिः स्रीभिः 
प्रदीपं मदनविषानठं संशान्ति नयर्तीत्यन्वयः । अधिततितौ शमै- 
स्वरदयक्रो परस्परांशे शकश मन्दः मन्दारे शुक्रः दकसंस्थौ अन्योन्यं 

 समषमस्थो इत्येको योगः । तथा शोके शुकसे वृषभे तलायां वा धट- 
स ज न म भ. ना भानाव नभ्), 

॥ १ द). ४; ५, केः क.पाठः. ६, श्यन्वयःप६॥क,य. पाटः, 



द्ाविंशोऽध्यायः। २८१ 
राशिसम्भर्वोऽशः इुम्भनवांशः वषमे कुम्भांशे वा तुरखायां इ्म्भासे 
वा यदि जन्म भवतीति द्वितीयो योगः । अनयोर्योगयोरेकत्र जाता 
सरी नराढृतिस्थिताभिः सीभिः भदीप्रै मदनषिषानलं मदनः स्वयं 
दुबोरः तस्थ विषत्वेन. रूपणं व्यामोहजनकतेन, तस्य मदनविष- 
स्यापि अनरत्वेन रूपणमसद्यान्तदोहननकत्वेन, तस्य दीप्तत्वं 
विरषणयुक्तं पुरुषैरात्मभावावसानदुबेठेः शमयितुमश्चक्यत्वाद् उप- 
युपरि व्॑मानत्वं द्योतयति । तादृशं पदीं मदनविषानलं नराङृति- 
स्थिताभिः स्लीभिः संशान्ति नयति । नराृतिस्थितामिरिति टसन्दा- 
नितजघनदेशस्थापितत्लगभेमूषिकादिग्रदुचषैकृतद्त्रिमरिङ्गाभिः चु- 
म्बनचूषणनखक्षतादिसुरतोपचारड्रखाभिः नरवबेष्टमानाभिरित्यथेः । 
अत्र योगेऽपि श्ुभयोगनिरीश्षणाभ्याम् असितसितयोबेराबखवशेन च 
तारतम्यं द्रष्टन्यम् । एत्योगदयं पुरूषजातकेऽपि चिन्तनीयम् ॥ ७ ॥ 

अस्तमये पतिश्चेति यदुक्तं तद्विज्ञानं शादलविकीडितेनाह - 

शून्ये कायुरुषोऽबरेऽस्तभवने सौम्यग्रहादीश्सिते 
छ्ीबोऽस्ते बुधमन्दयोश्चर ग्रहे निदं प्रवासान्वितः । 

खत्छषा तरणो कुजे तु विधवा बाल्येऽस्तराश्ौ स्थिते 
कन्येवाद्युभवीक्षितेऽकंतनये यूने जरां गच्छति ॥ ८॥ 

इति । अस्तभवने शल्ये अवरे सोम्यग्रहावीकिते सति कापुरुषः 
पतिभेवति इत्यन्वयः । शून्यत्वं ग्रहरहितत्वम् । अबले बलरहिते च सति 
सोम्यग्रहावीशिति शुभग्रददृष्टिेहितेऽपि सति यः कथित् कापुरुषः 
कुस्सितपुरुषः पतिभ॑वति । अस्तरारेबेरुवत्वं शयुभग्रदद्षिश्वात्रापवादो 
भवतीत्यभिप्रायः । अश्यत्यस्वेऽपि पापग्रहयोगफलमाह -- अस्ते बुध- 
मन्दयोः छवः 'षण्डः । अस्ते चरण्हे सति भता निलयं प्रवासा- 
न्वितौ भवति । चरग्रहणं स्थिरोभययोरपि स्वगुणग्रदशेकत्वोपल- 
क्षणम् । अस्ते तरणो उत्युश मत्रा उपश्ितेति यावत् । इने तु अस्त- 
रक्षौ स्थिते सति बाल्ये विधवा भवति । अकेतनये अश्चुभवीकषिते 
यूने सति कन्येव जरां गच्छति । शनैश्वरे सप्तमस्थे अकभोमयोरन्य- 
तरेण द्े सति जाता स्री कन्येव जरां गच्छतीलय॑थेः ॥ ८ ॥ 

कज ~ ज, ० 

१,५्॥७॥ ख. ग. पाडः. २. (कि क. पारः. ३. द्वये! जा' छ. ग, पाठः 

१) | 
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| पुनरपि विशेषं शादरविक्रीडितनाद -- 

जाग्नेयैर्बिधवास्तराद्िसरहितैमिभ्नः पुनभ्येमवेत् 

करे हीनवलेऽस्तगे खपतिना सौम्येक्षिते भाञिक्षिता । 
अन्थोन्यांद्रगयोः सितावनिजयोरन्यप्रसक्ताङ्धना 

यूने वा यदि छीतरदिमसषिते म लुस्तदशज्ञया ॥९॥ 

इति । अस्तराशिसदितरगनेयैः धिधवा भवतीत्यन्वयः । अप्रियः 

यैः मोमथ । बहुवचनग्रहणेन 'शिखीति केत॒रि ति संज्ञाध्याये निर्दिएट- 

स्तमोग्रहः केत श्यते । अप्यिथरडनकेतुभिरिखयथेः । मिश्रैः पुन- 

भूद् आगरयैः सौम्ये मितेः पनथः, भथमस्य भतुरपायेऽन्येन 

परिणीता पुनरः तथा भवतील्ैः । हीनबटे कूरे अस्तगे सौम्येक्षिते 

सति विधवा न भवति । किन्तु स्वपतिना प्रोच्छ्िता उपेषिता 

भवतीलयर्भः । सितावनिजयोरन्योन्यांशगयोः सतोः जाता अङ्गना 

अन्यप्रसक्तां भवति । अन्योन्यांशगयोः सितां शगते अवनिजे अव- 

निजांशगते सिते चेतयः । अथवा तौ सितावनिजौ धने यूनराक्नौ 
श्ीतरस्मिसहितौ यदि भवतः अस्तरासौ चन्द्रः जः सितश्च यदि 
सह तिष्ठन्ति तदा जाताङ्गना मतरसुज्ञया अन्यप्रसक्ता भवति भन्य- 
स्मिन् पुरुषे प्रकर्षेण सक्ता भवतीस्य॑थेः ।॥ ९ ॥ 

अथ बन्धकीत्वादिरुक्षण शाङिन्याह् ~~ 

सोरारक्षं लग्नगे सेन्दुद्युक्र 
माचा सार्धं षन्धकी पाषृ्टे। 

कौजेऽस्तां दे सौरिणा च्यायिथोनि- 
श्चार्ओओओणी वषम सद् महादे ॥ १०॥ 

इति । सेन्दु्कर पापद््े सौरारधै रुग्नगे सति मात्रा सारं 
बन्धकी भवतीत्यन्वयः । सौरारशे सौरस्य चा आरस्य वा प्रे मेष- 
हिकमकरङम्भेष्वन्यतमे रश्रगे र्त्वं भ्रात चन्द्रेण शक्रेण च युक्ते 
रूरप्रहद्े च सति जाता मात्रा साधं मात्रा सद माता च स्वयं च 

1 १. | त्यथः | सौ" 
ख, गृ. पटः, २, (कुम्भानामन्य, 

३. घं त्की र 
॥ 

न 7 



द्वाविंशोऽध्यायः | २८३ 
बन्धकी मवति पंथी भवतीत्यथेः । सुभगतास्तमये इत्युक्तं॑विड़- ` 
णोति -- अस्ते कोजीसे सौरिणा व्याधियोनिर्मवतील्यन्वयः। अस्त 
ग्नस्य अस्तमयमाने इनसम्बन्धि्न्यशंके सौरिण। युक्ते सति व्याधि- 
योनिः योनिरोगयुकता -भवति । अस्ते सदुग्रहाशि चारभ्रोणी वहमा 
ष । अस्तराद्यौ शुभग्रहस्यांशके अस्तमयति सति सुभगा मवती- 
त्यथः ॥ १० ॥ 

[1 चरीणां द् क 

अस्तरारयश्चक्वशेन च्वीणां पतिविरषान् राडिन्याह -- 

बद्धो मूखेः सूथेजक्षैऽशाके वा 
स्रीलोरः स्यात् कोधनश्ावनेये । 

शौक्ते कान्तोऽतीव सौभाग्ययुक्तो 
विद्धान् मतो नेपणज्ञश्च बोधे ॥ ११ ॥ 

इति । घरक अंशके वा अस्तमये स्थिते सति इद्धः मूर 
मतो भवतीत्यन्वयः । इद्धो वयोधिकः। मूखों ज्ञानरदितः । आवनेये 
राशौ अंशके षा अस्तमये स्थिते सति स्रीरोरः कोधनश्च भर्ती 
खादित्यन्वयः । (अ १ आ)वनेये आबनेयसम्बन्धिनि भौमशषेत्रे अशक्त 
वा इत्यथः । स्रीरोरः स्रीषु चपलः क्रोधनः कोधशीरः । शौक्रे राशौ 
अंशके वा अस्तमये स्थिते सति कान्तः अतीव सौभाग्ययुक्तः स्यात् । 
कान्तः कमनीयः अत्यन्तं सोभाग्ययुक्तश्च भती भवति । . बौये रातौ 
शके वा अस्तमये स्थिते सति बिद्राय् नेपुणन्गशच भता स्यात् । नैषु- 
णन्ञः कोश्षरक्ञंः ॥ ११ ॥ 

पुनरपि विशेषं पुषिपितग्रयाह -- ` 

मदनवश्ागतो खदुख चान्तरे 
 जिदश्ररोगेणवान् जितेन्द्रिय । 

` अतिष्दुरतिकमेकृच सिंहे ` 
भवति गरहेऽस्लमथे स्थितेऽक्राके घा ॥ १२॥ 

इति । चान्द्रे राशो अशके वा अस्तमये स्थिते सति मदन- 
वश्चगतः भट भतो स्यात् । मदनवश्गतः कामाधीनः भृदुः मार्दव 

उ. क्र क. ग. पाठ. २. पमा -- ख. ग. माठ. ३. ग्व मती म: 
वति ॥ ११ ॥` कृ. पाटः. 



२८४ विवरणोपेते होराशा्े 

गुणयुक्त भवति । बरिदशगुरोः राशौ अंशके वा अस्तमये स्थिते 

सति शणवान् जितेन्द्रियश्च मता भवति । जितेन्द्रियः खवशेन्द्रियः । 

सिंहे रावे वा अस्तमये स्थिते सति अतिमृदुः अतिकमेदर्च 
भवति। अतिभूृदुः मृदुमतिक्रान्तः कठिनस्वभाव इत्यथैः । अतिकमेड्द् 
बहुन्यापारकारी ॥ .१२ ॥ 

अथ वपुस्पुं स्मेन्ुगमिप्युक्तं विवरीतुं वसन्ततिरू(केना १कभा)द- 

हृष्योन्विता सुखपरां च सितेन्दुलग्ने 
जतन्द्ोः; कलासु निपुणा सुखिता गुणाद्या । 

द्यु क्रलयोस्तु सुभगा रूचिरा कलात्ञा 
जिष्वप्यनेकवसुसोख्यगुणा छुभेषु ॥ १२ ॥ 

इति । सितेन्ुरे इष्यान्विता सुखपरा च भवति । शष्यान्विता 
अधमा ईषया । देन्दोरेभगतयोः कासु निपुणा घुखिता गुणाढ्या च 
भवति । कलासु आभ्यन्तरीषु बाह्यसु च चतुष्षषटिकरासु च निपुणा । 
शुकज्ञयोः रग्रगतयोस्तु सुभगा रुचिरा कलाज्ञा च भवति । त्रिष्वपि 
शुभेषु रप्रगतेषु अनेकवसुसोख्ययुणा भवति । त्रिषु जञन्दुकरेषु त्रिष्वपि 
अनेकानि वश्रनि सौख्यानि गणाश्च यस्याः सौ तथा ॥ ११॥ 

भर्वैमरणं निधने इति यदुक्तं तद्विज्ञानार्थं वसम्ततिल(केना ए कमा) - 

 श्रेऽष्टमे विधवता निधनेश्वराऽशी 
यस्य स्थितो वयसि तस्य समे पदिष्टा। 

सत्स्वथगेषु मरणं स्वयमेव तस्थाः 
कन्यालिगोहरिषु चाल्पसुतत्वमिन्दौ ॥ १४॥ 

इति। कूरे अष्टमे स्थिते सति जातायाः विधवता वैधव्यं भवति। 
कूरे शूरपरहे । तद् वैधव्यं कस्मिन् कारे भवतीत्यत्राह - निधनेश्वरः 
यस्य अश स्थितः तस्य अशाधिपस्य समे वयसि सा विधवता प्रदिष्टा । 
[णपिर भ 

`. १, शयेन भृदुरकटि१ क. पाठः. २. शरा दारिद्चकल*, ३. (शरिशुक्रल' 

खु, पाऽः. ̀ ४, (सा अनिक्वसुसोल्ययुणा' क, ग. पराढः+ =. ५ 



द्वर्विशोऽध्यायः । २८५ 

निधनेश्वरः अषटमाधिपतिः यस्य प्रहस्य अंशे स्थितः तस्य तुल्ये वयि 
यथोक्ते निसगेदशाकले । चन्द्ररेन्दजानां बाल्ये शुक्रस्य योवने गु 
रोमध्यवयसि सुयेस्य बाधके मन्दस्यातिवाक इत्यथः । अत्र केचिवृ 

 दश्चन्तदेश्चाकालो वथःरब्देन श्ुवते । अष्टमाधिपतियस्यांराके व्यव- 
स्थितः तस्य यान्तदंश्ञा तसां विवाहात् परं बिधवता प्रदिष्ेति । 
सत्सु अथेगेषु तस्याः स्वयमेव मरणं भवति । करग्रहे अष्टमगते श्रभ- 
ग्रहे धनगते च सति तस्याः खियाः स्वयमेव मरणम् आस्ममरणमेब 
भवति न वैधव्यमिद्यथः । कन्याङिगोहरिषु इन्दौ अरपसुतत्वं भवति 
कन्याचन्दरे वृथिकचन्द्रे वृषभचन्दरे सि्चन्द्रे च जातायाः सिया अस्प- 
सुतत्वं भवतीति दिङ्मात्रेण सन्तानचिन्ता दर्शिता । स्ीणामन्य- 
शाखेषूक्तं नवम भावस्य पुत्रसथानत्वम् । यथा - 

“सौन्दर्यं खश्रगृदे पतिसोभाग्यं सुखं च जामित्र । 
वैधव्यं निधनगे विचिन्तयेत् पुप्रसम्पदं नवमे ॥" 

इति । एतदाचार्येणात्र न दर्शितम् । श्रौ त्रिकोणोदयधमगेऽपि वा 
इत्यत्र. स्ीपुरुषयोः सामान्येन सन्तानचिन्तायास्तिकोणविषयत्वस्य 
सूचितत्वात् ॥ १४॥ 

: पुनरपि च्नीगतं विशेषे शादूरविकीड्तिनाह -- .. 

सौरे मध्यवरे बलेन रितः रीतांशुश्करन्दुजे 
रोषेर्वीयसमन्वितैः परुषिणी यद्योजरादयुद्रमे । 

जीवारास्फुजिरदेन्दवेषु बलिषु प्राग्लग्मराश्रां समे 
विख्याता सखुवि नेकच्चाखक्कशला शनी "न 

॥ १५. ॥ 

इति । सौरे मध्यवठे शीतांडद्युकरेन्दुजैः वटेन रहितैः शेषैः 
वीयैसमन्वितेथ -ओजरादुदरमे जाता यदि पुरूषिणी भवतीत्यन्वयः । 

 ओजराद्युद्रमे मेषमिथुनादिपुरुषराश्युदये क्रीतांश॒द्यक्रयोः सखीग्रहयोः ` 
स्ीनपुंसकस्य बुधस्य च बटशूत्यत्वे सति तथा पनपुसकस्य सौरस्य ` 
मभ्यबरत्वे च सति पुरुष्रहाणाम् अकोरणुरूणां बीयोधिकत्वे च सति 
जाता स्री पुरुषिणी भवति पोरुषयुक्त। भवतीत्यथेः । प्राग्शमराकौ समे 

१, भप्मभकवने पक, ग, पाठः, २. ध्यां चिकोः ख, पाठः, 
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दषकलीरादिन्लीराशीनामन्यतमे सति जीवारास्फुजिदैन्दयेषु गुरुङुज- 

ुकरबुधेषु बलिषु वीर्यान्वितेषु सत्छु जाता स्री वि विख्याता नैक- 

शाब्दा बहुशाख्रहशसा ह्वादिन्यपि भवति ॥ १५॥ 

सथ प्र्ज्यायोगज्ञानायं प्रहपिणीामाह -- 

पापेऽस्ते बवभगतग्रहस्य तुल्यां 
प्र्रज्यां युधतिस्पेलयसंश्येन । 

उद्वाहे वरणविधौ प्रदानकाले 
चिन्तायामपि सकर विधेधमेतत् ॥ १६ ॥ 

इति । पे अस्ते सति जाता सी नवमगतग्रहस्य तस्यां भ 

उ्यामसशचयेनोपेतीत्यन्बयः' । नवमगतग्रहस्य तुरयामिति नवमगते 

भौमे चाक्यपरिवानिका भवतीत्यादि पूव भौमादीनां प्रद्चिताः शा 

क्यादिप्रवरञ्याविशेषा मवन्तीत्यथेः । एतदत्र स्रीजातकाभ्यायोक्तं स- 

करम् उदवाहे बरणविधौ प्रदानकाले चिन्तायामपि (सकलं १) विधेयम् । 
हले प्रश्रे च योजनीयमित्यथेः । एवयुक्तेष द्रवि तयभ्यायेषु 
रारिग्रहियोन्यध्यायरहितैरेकोनविंशत्यध्यायेसक्तामि जातकरक्षणानि 
सामान्यविेषरूपतया “विप्रतिषेधे परं कायेमि"ति न्ययेन परस्पर 
विरोधरहितानि सबीण्यपि शहूपैविषये प्रभविषये ` च यथासम्भवं 
थोजयितन्यानीति उदाहे बरणविधो प्रदानकाटे चिन्तायामपि सकर 

विधेथमेतदिलयनेन बोलते ॥.१६॥ 
इति होराबिवरणे सखीजातकास्यो द्वाविंशोऽध्यायः ॥ 

स 

अथ च्रयोविशोऽध्यायः । 
जातस्य हि ठुवो खत्युरिखवर्यभाविनः पूतोनीतायुदयाखावसानसम्भवस्य शरीरा- 

ज्जीषात्मनियैणस्वरूपस्य रृत्योटेक्षणमिदानीं त्रयोविंशाध्यायेन ्रदस्यते । तन्न प्रथमे नि- 
णकारं निरगणदेश्ं २ 

- यौणकारणे र च सामान्येन शदिरूविकीडितेनाह -- | 
५९ ० | [र 

` शत्युशत्युगृहेक्षणेन बरिभिस्तद्धातुकोपोद्धव- 

 स्तत्संयुक्तभगाच्रजो बहुभवो वीयोन्वितेम्ैरिभिः। 
१. नैपुण बह्मादिनी मोक्षशोालडुदलेख्थैः ॥ १५." कः १. निपुणा ब्रह्मवादिनी मोक्षशाल्कुरलेखथैः ॥. १५४" क, पाडः, २. '्नोपदि- 

शति १ .रा, पाडः ~ | "^" " ` ^ 



्रोविंशोऽध्यायः । २८७. 
भग्न्यर्वायुधजो ञ्वरामयकृतस्तृट्क्ुत्करतशा्टमे 

खयो्ेनिंधने चरादिषु परस्वाध्वभदेदोष्विति ॥ १॥ 
इति । मृत्युगृहेक्षणेन भरत्युभेवतीत्यन्वयः । मृत्यशहस्य अष्टम- 

स्थानस्य ्रहरृतेनेक्षणेन जातस्य मृत्युरादेष्टम्यः । केन प्रेण कृतेने- 
त्याशङ्ायामाह -- बरिभिरिति । अष्टमनिरीक्षकेषु ग्रहेषु यो बला- 
धिकः तस्कृतेन मृल्युशेक्षणन मृत्युः । ईक्षणेन कथं मृत्युरित्यत्राह -- 
तद्धातुकोयोद्धव इति । यो ग्रहो मृत्युगहं पश्यति तस्य धातोः संज्ञा 
ध्यायोक्तस्य वातादेः कोपेन उद्धवो यस्य स तद्धातुकोपोद्धवः। सूर्यो 
बरवान् मृत्युग्रह पश्यति चेत् पित्तकोपोद्धवो मृ्युः, चन्द्रः पश्यति 
चेद् षातानुगतकफकोपोद्धवः, जेत् पित्तोद्धषः, बुधभेद् वातपित्त 
कफोडवः, गुरुथेत् कफोद्धवः, शुक्रभेत् कफवातो्धवः, शनेशवरो मृत्यु 
गहं परयति चेत् कफाडुगतवातोद्धव इति द्रव्यम् । .तद्धातुकोपोद्धवः 
शरीरे छूतरेत्यत्राह -- तस्संयुक्तभगात्रज इति । तेन मृत्युगृरेश्षकम्रदेण 
संयुक्ते वराङ्गादिगात्रे कुपितेन पित्तादिना जनितः तत्संयुक्तमगात्रनः। 
तथाविधो रृत्युमेवतीत्यथेः । सृयुगृं बहवः पश्यन्ति चेत् कथमि- 
ल्यैत्राह -- वीयोन्वितैः भूरिभिः बहुभवो मृत्युः वीयीन्विता बहषो 
ग्रहा मृत्युगृदेश्चका भवन्ति चेद् बहुभवः तत्तदुक्तधातुकोपैः तत्तदापि- 
ष्टिताङ्गभवेः बहुभिः कारणः सम्भूतो पृत्युरादेष्व्यः । मत्युगृहेक्षक- 
रिति सामान्येन मृत्युकारणयुक्त्वा मूत्युगृहावस्थितेस्तद्विशेषमाह -- 
अष्टमे सूयोदयरग्यम्न्वायुधनः ज्वरामयङृतः तृ टश्षुत्ृतच मृतयुभेव- 
तीत्यन्वयः । अष्टमस्थेन द्र्येण अभ्रिजः बाद्याभिना जटराभरिना वा 
जनितः । चन्द्रेणाम्बुकृतः बाह्जलेन अन्तजेलकोपेन बा जनितः । इजेन 
आयुधङ्तः । अष्टमस्थेन बुधेन ज्वरकृतः । गुरुणा (आमयकृतः) आ. 
मयोऽपरिन्नातव्याधिः तेन इतः । अष्टमस्थेन शुक्रेण तदढृतः पिषा- 
साङृतः। मन्देन श्ुत्छृतः ्षुधाङ़ृतो मृत्युरादेष्टव्यः । नियाणदेच्च- 
माह -- निधने चरादिषु परस्वाध्वप्देशेष्विति । अष्टमराशौ चरणे 
परदेशे शृत्युः, स्थिरे स्वदेशे मृत्युः, उभयगृहे अध्वमदेशे मूत्युः । 
4. तेल्या क. ग. पाठः. २. श्याह ग. पाठः. ३. स्थने सू" क. पाठः. 



२८८ विवरणेोपेते होराशास्ञ 
| 

इतिशब्दः प्रकारचनः । “इति हेतुप्रकरणप्रकारादिसमापिषु इति 
` यादवः ॥ १ ॥ | 

इति ख्त्युस्थानग्रहयोगेक्षणाभ्यां सामन्येन मृत्युकारणमुक्त्वा विचित्राणि गल्यु- 

कारणानि शार्दूकविक्रीडितेनाद - 

हौलाग्राभिदतस्य सयेङ्जयोदत्युः खबन्धुस्थयोः 
` कूपे मन्द शाशाङ्कभूभितनयेबेन्ध्वस्तकभस्थितैः । 
कन्यायां स्वजनादिमोष्णकरयोः पापग्रहेरैष्टयोः 

स्थातां यदुमयोद्येऽकंशाद्िनौ तोये तदा मज्जतः ॥ 

इति । सृयेङजयोः खबन्धुस्थयोः- रेकाग्राभिहतस्य मूत्युः स्या- 
दित्यन्वयः । दक्षमे ध्र्ँ चतुर्थे जे च सति जातस्य रेराग्राभिष- 
तेन मृत्युः स्यादित्यथेः । मन्दशाङ्कभूमितनयैः बन्ध्वस्तकमेस्थितैः 
छपे परत्यु; मन्दे चतुर्थे सप्तमे चन्द्रे दशमे जे च स्थिते सति जातस्य 
करूपे मृत्युः । कन्यायाुदये हिमोष्णकरयोः पापग्रह्टयोश्च सतोः स्व- 
जनानमृत्युभवति । उभयोदये मीनराशाबुदयस्थे अक॑शरिनौ पाषद्षटौ 
यदि स्यातां तदा तोये मज्जतो मृत्युभवति ॥ २॥ 

राकिप्रहयीगकृतानि शखत्युकारणानि शादूलविकीडितिनाद -- 

मन्दे ककंटके जरोद्रकरतो सत्युगधेगाङक खग 
हाखाभ्निप्रसवः दारिन्यश्युभयोभध्ये कुजक्षस्थिते । 

कन्यायां रुधिरोत्थदोषजनितस्तद्त् (धत कीतगौ 
 सौरक्षं यदि तद्वदेव हिमगौ रज्ज्वाग्निपातेषैघः॥३॥ 

इति । मन्दे ककटके मृगाङ्क मग च सति जातस्य मृत्युः जलो- 
श्रः जकोद्राख्येन महोदरव्याधिविशेषेण इतो मृत्युभेवतीत्य- 
न्वयः । तथा शरिनि अद्यभयोमेध्ये ङुजक्ष॑स्थिते सति जातस्य शख्ञा- 
भिप्रमवः शक्ञेणाभिना वा निमित्तभूतेन जातो मृत्युः स्यात् । शीतगौ 
कन्यायामयुमयोमेध्ये तद्त् स्थिते सति रुधिरोत्थशोषजनितो मृत्यु्- 
बति रुधिरोस्थितेन शोषेण जनितो.मृतयुभैवति । सौरभ हिमगौ तद्देव ` 
"9 शयमरः ॥ १ ॥* ख. पाठः, ` २. भन्युपदिशति ्टोकनवकेन' ख. ग. पाठः, 

३. द्युः द् - 3. ष, ५, मकरेच! क. पाठः. ` 

न्क 
४, 



त्रयोर्विशोऽध्याथः । २८९ 

स्थिते जातो यदि तस्य रज्ज्वभ्निपातेषैधो भवति । रज्ञ्वग्निपातिः 
रज्जुना अग्निना पातेन वा मरणं भवति ॥ ३॥ 

अथान्यानरि्योगान् श दूखविक्रीडितेनाद - 

सम्ाद्धीनवमस्थयोरश्मयोः सौम्यग्रहारशटयो- ` 
देकाणेख संपारासपेनिगङेदिकद्र स्थितैवेन्धनात् । 

कन्थायामश्चुमान्वितेऽस्तमयगे चन्द्रे सिते मेषगे 
, सूर्ये छ्रगते च चिद्धि भरणं खीहेतुकं भन्द्रि ॥ ४॥ 

इति । अश्युभयोटैग्नाद्धीनवम्रययोः सौम्यग्रहादृ्टयोः सतो 
जातस्य चद्रस्थितैः संपाशसपनिगरेद्रैकाणेश्च निमित्तभूते बन्धना- 
न्मृत्युभंवतीत्यन्वयः । अद्युभान्विते चन्द्रे कन्यायामस्तमयगे सिते 
मेषे स्थिते च ध्ये छग्नगते च सति जातस्य मन्दिरे ्रीहेतुकं मरणं 
विद्धीदयन्वयः ॥ ४॥ 

अथान्यानरिष्टयोगान् शादूरविकी डितेनाह - 

श्रुरोद्धि्नतनुः सुखेऽवनिखुते खर्येऽपि वा खे यमे 
सप्रक्षीणिमांद्युमिश्च युगपत्पेखिकोणादयगैः 
धुस्थे च रवौ वियत्यवनिजे क्षीणेन्दुसवीक्षिते 
काषठेनासिहतः प्रयाति मरण सूयोत्मजनेक्षिते॥ ५॥ 

इति । सुखे अवनिसुते घ्य वा स्थिते तथा खे द्मे यमे मन्दे 
चं स्थिते सति शरोद्धिन्नतयुः मरणं प्रयातीत्यन्वयः । सप्रक्षीणहि 

माद्भिः पयः प्षीणचनद्रसहितेः अकोरमन्देधुगपत् त्रिकोणायगेः 
तरिकोणयोलेतरे च स्थिते शुरोद्धित्नतनुमेरणं पयाति । रप्रपञ्चमन- 
कमेषु यथासम्भवं स्थितैः क्षीणेन्द्रकोरन्देश्च शूरमरणं भवतीत्यथेः । 
बन्धुस्थे रबो अवनिजे वियति दषश्भस्थिते क्षीणेन्दुसेवीक्िते च सति 
जातः शूरोद्धिन्नतनुभरणं भरयाति । अत्रैव योगे क्षीणेन्दुसबीकषितत्वं 
बिना शरूयौत्मजेनेक्िते सति कष्टेनाभिहतो मरणं प्रयाति । अत्र चतु 
स्थे रवौ दश्चमस्थे भौमे च दौ योगाबुक्तौ । तत्रैको भोमस्य क्षीण- 

१.१२. ससपेपारानि' ख, पाठ भि", ४. 'णमेति' क, म, पाठः+ 



. १९० विषरपोपेते होरराक्ञ 

 चन्द्रद्तवे सति श्रू्मरणफलः, अपरो भौमस्य सूयोत्मजषषटत्वेन 
काष्टामिघातान्मरणपद इति । अत्र शोके शटमरणयोगास्रयंः भद- 
रिताः कष्ठान्मरणयोगशैकः ॥ ५॥ . 

जअथान्यानरिश्योगान् वसर्ततिल्केनाह 

रन्धास्पदाङ्गदिवुकेरेकुटाहताङ्गः 
पक्षीणचन्द्ररुधिराकंखुताकेयुक्तेः । 

तैरेव कभेनवमोदयपुचरसंस्थै- 
धूृमान्निवन्धनशरारीरनिकुटनान्तः ॥ ६ ॥ 

` ̀ इति । रन्धास्पदाङ्गटिवुकेः प्रकषीणचन्द्ररुधिरार्कसुतार्बयुक्तैः 
ठडगहताङ्गः मरणं प्रयाति । रनम क्षीणेन्दुना दश्षमे भौमेन रपरे अर्क 
सुतेन चतुर्थे अेण च युक्ते सति जातः रङ्कटाहताङ्ग मरणं भरयाति। 
लटो दण्डविशेषः । तैरेव तैः भ्रक्षीणचन्द्ररधिराक॑सुतार्केरेव यथाक्रमं 
कमेनवमोदयपुत्रसंस्थेः जातस्य भूमाभिबन्धनररीरनिङकदनान्तो भ- 
वति, धूमेन अग्निना वा बन्धनेन वा शरीरनिङकषटनेन चा अन्तो भरत्यु- 
भवति । शरीरनिङकनं काष्ट्पाषाणादिभिः शरीरमिहननम् ॥ ६ ॥ 

अथान्यानप्यरिष्टयोगान् वसन्ततिर्केन।ह - | | 

षन्ध्वस्तकमेसहितैः कजसूर्यमन्दे- 
नियोणमायुधर्चिखिक्षितिपालकोपात् । 

ज्ञेयः क्षतक्रिभिकतख्च हारीरपषातः 
सोरेन्दुभूमितनयैः स्वसुखास्पदस्पैः ॥ ७ ॥ 

 , इति । बन्ध्वस्तकमेसहितेः इजसूर्यमन्दे रायुधशिसिषितिषा- 
` कोपात् नियोणं बन्ध्वादिभिः यथाक्रमं इनादियुक्तेः जातस्यायुधेना- 
भिना राजकोपेन वा नियोणं मवतील्यथः । सौरेनदुभूमितनयैः यथा- 
कमे स्वसुखास्पदस्थेः जातस्य शरीरपातः क्षतक्रिमिकृतः जेयः, क्षत- ॥ 

` मषः क्रिमिभिः इतो ङ्यः ॥७॥ 
`: , चर थःका) २. षह. पाठः. 

भि भका पिनो नामन ० क = 



त्रयो विंशोऽध्यायः । २९१ 

 अथान्यानप्यरिटयोगान् शादूखविक्रीडितिनाह -- 

खस्थेऽकेऽवनिज रसातलगते यानप्रपाताद् वधो . 
यन्त्रोत्पीडनजः कुजेऽस्तमयगे सौरेन्दिनाभ्युद्धमे । 

विण्मध्ये रधिराकिंदीतकिरणेजकाजसोरक्षगै- 
यांतेवां गलितेन्दुखयैरुषिरैव्यो मास्तबन्ध्याह्यान् ॥ ८॥ 

इति । सस्थे अर्के अवनिजे रसातटगते यानप्रपाताद् वधः या- 
नाद् हयगजरथशषिषिकाद्यन्यतमात् प्रपातेन वधो भवति । अत्र पूर्व 
(शेखाग्रामिहतस्य सुयेङुनयोभरस्युः खबन्धुस्थयोरि'त्यतरोक्तस्य योगस्य 
पुनरप्युपादानेन फछान्तरनिर्दशेन च स्वैषामत्रोक्तानां योगानां 
राश्यंशयोगेक्षणवशाद् व्यभिचारो बुद्धिमद्धिरम्युश्च इति चोत्यते । 
कुजे अस्तमयगे सोरेन्दरिनाभ्यु्मे यन्त्रोत्पीडनजो वधः । चन्द्रादित्य- 
मन्दानाभ्ुदये सप्रमस्थे जे च जातस्य यन्त्रोत्पीडननो वधो भवति । 
यन्त्रोत्पीडनजः कुजेऽस्तभयगे क्षीणेन्दुसवीक्षिते इति, बा पाटः । रुधि- 
रार्किंशीतकिरणेः. जूकाजसौरर्गैः जातः विष्मध्ये म्रियते सोरधं 
मकरो वा म्भो वा } विण्पध्ये मरभध्ये । गरतेन्दुधुयेरुधिरेः व्योमा- 
स्तबन्ध्वाह्यान् यातै् विण्मभ्य भ्रियते । गरिनिन्दुः गरित्ञब्देन. 
बलञयन्यत्वमत्रोरयते । विण्मध्यमरणं मरण्वेखायाम् ` अदतशेोचस्य 
मरूमभ्यश्नायित्वम् ॥ ८ ॥ | 

भयान्यानप्यरिषटयोगान् वैतारीयेनाह -- ` 

वीयौन्वितवक्रवीक्षिते ` 
क्षीणेन्दौ निधनस्थितेऽकंजे । 

गुश्छोद्धवरोगपीडया. 
भृत्युः स्यात् कृमिराखदा्जः ॥ ९ ॥ ॥॥ 

` इति । क्षीणेन्दौ वीर्यान्वितयक्रवीधिते अकेजे निधनस्थिते 
ति गुहोद्धवरोगपीडया कृमिशख्खदाहजः मृतयः व | 
चन्द्रस्य धीणत्वं बरुव॑तूरुजदृष्टिथ यत्र तत्र ,स्थितस्यापि रक्तकाप- 

करत्वं जनयति । अकस्य अष्टमरायिगतस्व न्यन्ननहानिकरत 
[` 

[ 1 मू । 
१.५ रा-क. ग, पाठः, २. ध्वे मृत्युः ! जूकरगतेः अर्जते सौ" ग. प्राठः, 
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च युगपत् सम्भवति चेद् गुदयरोगेण कृमिशखदाहजनितः मर्युभेव- 

तीत्यंथः ॥ ९॥ 
अथान्यानप्यरिश्योगान् वसन्ततिर्केनाह- 

अस्ते रवौ सरुधिरे निधनेऽकंपुत्र 
क्षीणे रसातलगते हिमगौ खगान्तः । 

` छग्नात्मजाषटमतपःस्विनयौोममन्द् | 

चन्द्रैस्तु दोशिखरादानिङ्कञ्यपातेः ॥ १० ॥ 

इति। रौ अस्तगते सरुधिरे अकेपुत्रे निधनस्थिते क्षीणे 

हिमगौ रसातरगते च जातस्य खगान्तः खगेरन्तो भवति पक्षिभिभे 
ह्यमाणस्य मरणं मववील्यथः। इनमोममन्द चन्द्रः यथाक्रमं कभरात्मजा- 

एमतपस्स॒ स्थितैः जातस्य शैलशिखराशनिकुख्यपातेरन्तो भवति । 

शैकशिखरपतनेनं बा अक्षनिपतनेन बा कुड्यपतनेन वा मृत्युभेवसी 
लयः १०॥ 
 एवमन्नोक्तानां. विचित्रगत्युकारणयोगानामभवे पूवप्रददितयोभरयुश्हस्य प्रयोगे 

क्षणयोरप्यभावे सति 'धरुवतवेन भाविनः मत्योः कारणं वैतारछयेनाह --- 

द्वाविक्चतिमस्तु कारण | 
रेक्णो निधनस्य सूरिभेः। 

तस्याधिपतिभेषोऽपिवा 
निर्याणं स्वगुण; प्रयच्छति ॥ ११ ॥ 

शति । द्वाविंहतिमो  दरेकाणेस्तु निधनस्य कारणं बरिभिः 
कथितं इति शेषः । दरार्विशतिपः जनपद्रेकाणादारम्य दा्विंशतिम, अष्ट- 
भराधिस्थो द्रेक्षाण इति यावत् । स द्राणः मरणस्य कारणं कथितः 
कथमित्यत्राह -- तस्थाधिपतिभेपोऽपि वा स्वगुणैनिंर्याणं प्रयच्छती- 
त्यन्वयः । तस्याधिपतिः द्वाविशतिमद्रेक्ाणाधिपतिः भपोऽ्पि वा 
अष्टमराद्यधिपोऽपि वा स्वगुणैः यथोक्तेरात्मीयगुणेः बातादिभिर्निं 
योषं प्रयच्छतीलथेः॥ -११॥ 

ब प्छ; ॥९ ॥ अस्ते ख. ग. पाठः, २. दक्षः क.नपाडःः ` ` 

-# दाशः कथितस्तु कारणम् इत्यन्यत्र युष्रितः पारस्तु समी्चानः ! ` ` 
1 , ॥ 

[8 1 
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परस्वाध्वप्रदेरोष्विति पूर्व परदा्ितस्य  विरेषकथनार्थं बसन्ततिल (केना १ कमा)ह-- 

होरानवांचाकपयुक्तसमानभमौ 
योगेश्चणादिभिरतः परिकल्प्यमन्यत् | 

मोहस्तु शत्य समयेऽचदिताातुल्थः | 
स्वेश्ो क्षिते द्वियणितखिशणः छ भेस्तु ॥ १२॥ 

इति । होरानवांशकपयुक्तसमानभूमो मरणं भवतीति सम्बन्धः। 
होरा रमर तत्र यो नवांश्क उदीयमानः तस्य योऽधिपतिः स यत्र 
स्थितः तत्समानायां भूमो मेषद्रषयोर्दिवा अरण्यक्षत्रे रात्रौ भ्रामे 
च इत्यादि राक्षीनां स्वस्वगाचरवशाद् वक्तव्यम् । अतोऽन्यदपि योगे- 
क्षणादिमिः परिकेर््यं ग्रहयोगेन च ग्रहेक्षणेन च तदभूमिगता विशेषा 
वक्तव्याः । मृत्युसमये मोहस्तु नियांणकाले मोहः इन्द्रियाह्गानम् 

 अनुदितांशतुर्यः खश्ररा्ौ याबन्तोंऽशका अयुदिताः तावन्तो मोहा 
भवन्ति अन्तरौन्तरा क्ञानसम्भयेन मोहानां बहुत्वम् । पुनरपि मार्ह 
प्रमाणमाह -- स्वेशेक्षिते द्वियुणितः लग्रत्य ठभ्राधेपदथैने सति 
अचुदिर्तांशत॒स्या मोहा द्वियुणिवा वक्तव्याः । श्यभेस्तु त्रिगुणः लग्नस्य 
शुभदो सत्याम् अनुदितांश्तुल्यग्रमाणा मोहावस्थाक्ञेगुणा भवन्ति । 
अत्रे प्रद्दिीतैः कारणेर्त्पा्थरमोच्छवासकालः कदा भवत्तीति जिन्ना- 
सायां पूवैतर पद्ितायुदायाभ्यायनिर्णेयस्यायुषोऽवसाने नियोणमिति 
परतिपत्तिरङ्गीकते्या । सा चायुवेदोपदेशेन विरुध्यते । तथाहि - 

“रणं पराणिनां खष्टमायुःपुण्यो भयक्षयात् । 
तयोरप्यक्षयाद् दृष्टं विषमापरिहारिणाम् ॥“ 

अस्यार्थः । प्राणिनां मरणम् आयुःपुण्योभयक्षयाद् ष्टम् । आयुः- 
क्षये पुण्यक्षये आयुःपुण्ययोरुमयोरपि क्षये प्राणिनां मरणं ष्टम् । 
अपिच -- आयुष्पुण्ययोः शेषे विद्यमानेऽपि विषमापरिहारिणां 
मरणं दृष्टम् इति । तस्मादवान्तरेषु दशान्तदेश्ासन्धिषु च नियौणं 

४, 
| , %, । "स्यं ॐ २, श्टाउगख. पाठः, ३. गराह्वाः, ४, ष्दःस्वे ग. एठः. 
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` भवतीति पू्वाचाप्रदरितो मार्गः तद विरोधाथमङ्गीकतंव्यः । अथा- 
युदीयोक्तसङ्याविशेषागां सह्येयैः काठां शकेः सम्बन्धः । कारां 
शकाश्च बहुविधाः “अयनक्षणवासरतेवो मासोऽथ च समाश्च भासक 
राद ” इति रदित; । “अत्युत्कटैः पुण्यपायरिदैव फटमस्तुते"' 
इत्यादिवचनबखाद् अल्युत्कटपुण्यकरणेन मासचासरघटिका वषमास- 
दिक्सा भवेयुः । तथेवात्युत्छटपापकरणेन वषेमांसदिवसा मासदि- 
बसधरिकाशच भवेयुरित्यवगस्यते ! अतो नियोणकालक्ञाने पूवांचाय- 
प्रदरितेनियाणयोगेः शनिगुरुरषिचन्द्रचारनिष्पननैरपि निरूपणीयम् 1 
तथाच पूवौचायां हवते -- 

““ल्नपयुरूरविचन्द्रान् शरिना संयोज्य यद्धवेत्तारम् । 
` शनिगुररविचन्द्राणां तस्मिन्नक्षे किलान्त्य उच्छ्वासः ॥ 

अत्रायं सम्प्रदायः जन्मकलि छप्राधिपस्य गुरो रवेश्वन्द्रस्य च मन्दस्य 
च रफुटवाक्यानि तत्कारुगुलिकवाक्यं च पृथक् परथग् विन्यस्य निया - 
णयोगनिरूपणं क्रियते । तत्र प्रथमं रग्नस्फुरं मन्दस्फुटं च सं- 
योज्य .तस्मिन् शिकें च योजयेत् । तत्र यजत्रं भवति तत्र निर्या- 
णमन्दः । पुनस्तत्रैव गुरं संयोज्य गुलिकं योजयेत् तन्नक्षत्रे नि्या- 

` णयुरः । पनरपि तत्रैव रविं संयोज्य गुरिकं योजयेत् ततत्र 
नियोणरविः । पुनश्च तर्िमद्चन््र संयोज्य गुखिकं योजयेत् तक्षत 
नियोणचन्दरः । पनिगुरुरविचन््रेषु चारवशादेवमानीतनकषत्रेषु यथा- 

ज्रं युगपत् स्थितेषु सरु अन्योच्छास इत्येको नियणयोगः। पुन- 
रन्यथापि नियोणरधणघुच्यते -- ` 
. . “ङग्नाधिपस्थितनवांसकरारितुल्यै- 
-; . रनध्राधिपस्य शृहमापतितो षटेशः 1 
; . तस्िन्वदेन्मरणमेतदनेकशाख- 
- ---- र्चण्णभिन्नमतिभिः परिकीर्तितं तत् ॥ 

` $ ्ताः। तेषाम् अघ्यु" क. ग, पाठः, २, च्कंचयो, ख. पाठः, ३. श्यं 
| ग. पाडः १ , | | 
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शृतीशनाथस्थितभांशकेशयो्यमदगाणाधिपयोर्वङीयसः(? ) । ̀  ` 
दशागमे मृत्युपयुक्त भांशकत्रिकोणगे देवगुरौ तचक्षयः ॥ 
पाग्लप्रमान्दिर्फुरयोग भांशे नियौणमासं परवदन्ति वन्हञाः । 
नियोणचन्रं रिकेन्दुयोगे राति च मान्दीन्दुषिरग्नयोगे ।।” 

इत्यादिषु पूवोचायमदशितेषुं बहुविेषु नियाणयोगेषु स्वगुरुपदिषेन 
मार्गेण नियोणसमयो निर्देष्टव्य; । नियाणं नाम देहिनो जीवात्मनो 

देत् श्कशोणितोत्पन्नात् पाश्चमोतिकात् कियन्तं कारमावासभूता- 
न्निगैमनम् ॥ १२॥ ॑ 1 

तस्मिन् निर्याणे देहिनो देहस्य च प्रथग्भावे सति दावभूतस्य देहस्य ` परिणामच्चतु- 
विधो भवति । तत्रैकोऽभिसंस्कारे भस्मीभावः । द्वितीयो जकगरतलेनः (छ्की १क)दौभावः । 
तृतीयो वातातपसंस्परवराच्छुष्कभावः । चतुर्थः करव्यादभक्षणवद्यान्भलीभाव इति । तेषां 
लक्षणं माजिन्याह-- 

दहनजलविभिभ्रे मेस्मसंङ्केद्ोचे 
निधन मवनसस्थेव्योखवर्गीर्विंडन्तः । 

इति दावपरिणामश्िन्तनीयो यथोक्तं _ . 
 णथुविरचितश्ाशखनाद् गत्यनूकं च चिन्त्यम् ॥ १३॥ 

इति । निधनभवनसंखैः दहनजलनिमितरेः . भस्मसंङ्कदश्षेषैः ` 
श्रवयरिणामः चिन्तनीय इत्यन्वयः । निधनभवनसंस्थैः अषमरां्षि- 
स्थितैः दहनजलविमिभ्रः ग्रहेयहवौवी दहनग्रदरकंड़जकेत॒भिः नजगन- 
शाभ्यां रशिद्यक्राभ्यां मिशनेः. गुरुवुधमन्देः निमित्तभूतः भस्मसंह्के 
दशोषैः यथाक्रमं भस्मस्वेन ददत्वेन शष्कसेन च शवपरिणामधि- 
न्तनीयः । निधनभवनसस्थेः व्यारकैः विडन्त इति ¶इतिब्दः 
भकारवचनेः निधनमबनसंस्येः व्यार्वगैः हिंसवगेः द्रेकाणस्यै- 
रिति यावत् । विडन्तो भवति शवभक्षभैश्षितत्वादन्ते विष्ठा भवती- 
लयथैः । अथ देहाननिगेतस्य देहिनं उत्तरावस्थां दे्मवेशौत् पू्वावर्थां 
च सेक्षेपेण सूत्रयति । पृथुविरचितशास्राद् यथोक्तं गत्यनूकं च 
चिन्त्यं पथुविरचितशाल्ञाद् यवनादिभिः पृथुत्वेन. भिरचिताच्छा- 
शाद् यथोक्तं तत्र यथाप्रतिपादितं गलयन्कं गतिरुत्तरावस्था अनूकं ` 

१, ध्पुनि'क. पाठः, २. णदिसः' ग, पाठः, ३. ध्वा ख. पाठः, 
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पवेजन्मावस्था एतद् द्वितयं च जन्मकारग्रहस्थितिवशेन चिन्तनीय- 
मिल्थः ॥ १३॥ 

तत्मकारं च सेक्षेपेण मारिन्याहई् - 

गररुडपतिश्यक्रौ खये मोमो यमज्ञो 
 विद्धपितृतिरश्चो नारकीयांथ कयैः । 
दिनकरद्ारिवीयोधिषितन्यरानाथाः 

 प्रवरसमनिक्रष्टास्तुङ्कभागादन्के ॥ १४ ॥ 
| इति । तत्र प्रथममनूकमाह -- गुरुः उदुपतिश्ुकौ. सूर्यभौमौ 

यमनज्ञो क्रमेण अनूकं विबुधपित्तिरथः नारकीयांथ इयुः इत्यन्वयः ! 
तत्र गुरुरनके देवं करोति देवखोकादागतं करोति । उड्पतिष्कौ 
पिवृलोकादागतं इरुतः । सूयभौमौ तियेश्चः पडपक्ष्यादयः तत्सज्ञदा- 
गतं कुरुतः । यमज्ञो नारकीयान् नरकादागतं ङरुतः । पितृलोकर- 
ब्देन मेतभूतमादुषावस्थानदेश उच्यते । कीदशा गुर्वादयो देवादीन् 
इवन्तीलयत्राह--दिनकरशशिबीयोधिष्ठितन्येरानाथा इति । दिनकर 
शशी च दिनकरशशिनौ तयोय वीयेवान् तेनाधिष्ठितस्य व्य॑श्स्य दरेका- 
णस्य योऽपिपतिः स दिनकरशशिवीयोधिष्ठितत्यंश्चनाथः स ॒गशुरुभेद 

 दैवलोकादागतं करोति । तादृशो उड्पतिशुकरौ चेत् पिृरोकादागतं 
कुरुतः इत्यादि द्रष्टव्यम् । तङ्ग भागाव् प्रबरसमनिष्ष्टभाः परमनी- 
 चादारभ्य परमोचान्तःपदेशस्तुङ्गराब्देनोच्यते षदाश्यात्मके तस्मिन् 
त्रिधा विभक्ते यो भागः दरात् पवरसमनिृष्टाः देवादयो भवन्ति । 
तत्र परमोच्चासमे राशिदटये प्रवरः, तदधस्तने मध्यराशिद्ये यु्बा- 
` दयशरन्मध्यः, तदधः नीचासननरारिद्रये गुवौदयशेनिढृष्टा देवादयो 
 अवन्तीत्यथैः । तङ्गहानादिति केचित् पठन्ति । हानं व्युतिः तद्रशा- ` 

 , दित्यथः । अस्मिन् पक्षेऽपि पूर्वोक्त एव भकारः ॥ १४ ॥ 
` अथ निर्याणान्तरभर्वा गति माङिन्याह = 4 1 

गतिमपि रिपुरन्धन्यशयपोऽस्तस्थितो वा 

॥ द 

~ १, धेम क. पाठः. २. तिं दृश्यति --' ख,ग. पाठः. 
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उद्यति मवनान्ते सौम्यभागे च मोक्षो 
` यदि भवति बेन प्रोञ्द्नितास्तच्च शेषाः ॥ १५ ॥ 
इति । रिपुरन्ध्यरपः रिपुत्य॑शपः षोडशद्रेकाणाधिषः रन्ध- 

चयंरपः दाविशति(त)म द्रकाणाधिपः गुबदिष्वन्यतमो ग्रहो बल- 
बान गतिं करोति यथोक्तकरमेण देवलकादिगतिं करोति । अस्तरिथतो 
वा सप्रमरारिस्थितो ग्रहे वा। अथात् षष्ठुरिथितो रन्ध्रस्थितोऽपि । 
ग्रहाभावे खड द्रक्ाणाधिपेन फलं वक्तव्यम् । तस्मात् षष्ठस्थितः सप्र 
मस्थितोऽष्टमस्थितोऽपि वा बर्वान् गुवादिष्वन्यतमो ग्रहः यथोक्तां 
गतिं भरयच्छति । त्रिष्वपि स्थानेषु ग्रहाभावे सति षोडशद्रेकाणाधिपो ` 
दाविंश्चति(तोम द्रकाणाधिपो वा बरखगिकः खकीयां देवरोकादिगतिं 
प्रयच्छतीत्यथंः। गुरूः देवरोकगतिम्, उड्पतिष्टको मलुष्ययोनिगरति, 
सूयभोमो तिर्थग्योनिगति, यमङ्ञो नरकगतिं च कुवेन्तीत्यभथेः । अथ 
भवनीन्ते सौम्यभागे उदयति स्वोच्चसखः गुरः रिपुकेन्दरष््छिद्रगः 
यदि तदा मोक्षो भवतीस्यन्वयः । तत्र शेषाः बेन प्रोज्न्िताः यव- 
नान्ते सौम्यभागे । भवनान्त इत्यत्रान्तशब्देन अन्त्यदरेकाणः। तत्र च 
सौम्यभागे अन्त्यदरेकाणान्स्यवततिनि बुधांसे जीवांशे वा उदयति उद् 
यरग्ने सति स्वोचसंस्थः ककटस्थो गुरुः शदुस्थने वा केन्द्रेषु बा 
अष्टमे वा स्थितो यदि भवति तदा मोक्षो भवति । अपुनजन्मनां 
नियीणं भवतीत्यथेः । अपिशब्देन मरणसमयेऽप्येवं गुरुः स्थितशेत् 
मोक्षो भवतीति चोत्यते । तग्र शेषाः गुरोरन्ये ग्रहाः बररहिताथ्च यदि 

भवन्ति तदैव मोक्षो मवेदित्यथः। मेषादीनां राश्षीनामन्त्यनवाशे धबु 
कन्यामिथुनमीनानामन्यतमस्मिन् ) नवांशके उदयति परमाच्चस्थ, 

(१ सै) खगे चतुर्थ षष सप्तमेऽष्टमे दशमे बा स्थिते सति शेष ग्रहा 
बङहीनथेन्मोक्षः स्यादित्यथः॥ १५॥ = .. .. ` 

इति होराविवरणे निर्याणाध्यांय्त्योरविं्ः ॥ 
| क क 

१. ्तोवा' ग. पाठ, ९. शल्वान् स्व' ख. पाठः ३. द्रसंस्थःयः क, गः 

पाडः ४, न्ति स्वस्वो* ख, पाडः. ५. "तेषु वाः क. पाठः. ६. शेः । तच्च, ७. “शके 

ध" ख. भ, पाडः. "८; “ति खङते वृद्नातंकवि, ९. श्यल्रयोविंशोऽध्यायः ॥ क" पाः 
= „~ , द ) ~ ०0 
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अथ चतुर्बि्छोऽध्यायः । 

विज्ञातजन्भसमयाना तात्काङिकलस्प्रहस्थितिवरे
न जननादिनियाणान्तसमग्रसम्भव- 

फलविरेषलक्षणानि प्रदद्यं इदानीमविज्ञातजन्मनामपि पुच्छकानां द्टजातकवहछछक्षणक्रथ - 

नाय तदुपादानभूतनषटजातकन्ञानोपायभ्दशचंनमारभ्यते चतुधिशाध्यागरेन । तत्र प्रथमं तदिति- 

कसैव्यतामिन्द्वजयाह -- 

 आधानजन्मापरिबोधकाले 

सम्परच्छतां जन्म वदेद् विलभ्रात् । 

पवीपराधं भवनस्य विद्याद् 
नानावुदग्द्क्षिणगे परखूतिम् ॥ १ ॥ 

इति । आधानजन्मापरिबोधकारे सम्पृच्छतां जन्म विटभ्नाद् 

वदेदित्यन्वयः । आधानं च जन्म च आधानजन्मनी तयोरपरिबोध- 

कारे सम्पृच्छतां सम्यक् पृच्छतां जिज्ञासया छभवारे छमनकषत्र 

शुभतिथौ भक्त्या सह पृच्छतां जन्म जातकं विलग्नात् विशिष्टरपरात् 

भरश्नविशिष्टसमयसम्भवाद् उदयलश्रात् “स्यबरूोपे पञ्चमी" 11 

विज्ञाय तेन साधनेन वदेदित्यथैः । सम्यक्भश्षप्रकारस्तु महायत्नाया- 

युक्तः - | 

“(तस्मान्यृपः कसुमरलफर ग्रहस्तः 

प्रातः प्रणम्य रवये हरिदिस्यखस्थः । 

होराङ्तन्बङ्शसान् हितकारिणश 

सङ्गृह्य दैवगणकान् सकृदेव पृच्छेत् ।\' 

इति । तत्रव परवङञस्य इतिक्ैव्यताप्युक्ता --“अथ चपतिसमीपे देष- 

वित् पृष्टमात्रः फटञदयनिमिततेस्तकयेच्छास्त्रबुद्धयः" इति । अत्र 

ृष्टमात्रो दैवविद् उदयनिगमिततेः शाखरबुदधथा फरं तकयेद् इत्युक्तो 
शास््रोपस्कृतया बुद्धया फरनिरूपणस्य साधनतयोक्तानि उदयनिभि- 

तानि तत्रोदैय उदयखग्र, निमित्तानि प्र्ष्यपरक्षकतटस्थगतानि तात्का- 
 लिकभध्याहृताकाररुताद्छीनि विशेषपरूचकानि रक्षणानि । तत्रोदय- 

रप्रानयने शरेत्यहोरात्रविकरपमिंत्यतर छत्रितमत्र कतेव्यस् । तेन 
न = काणन्ाणपम्र््ण्डनण 

` १, व्यमाद्--' र “ककारकरछु", ३. "्दयरुम्ननि' ख, भ, पाठः. 



चतुर्विशोऽध्यायः । २९९ 

समतलविन्यस्तशङ्ङृच्छायाविपरीतगणितलग्धदिनगतनाडिकौविना - 
डिकादिसम्यगुत्पादितेन बिखभरेन जन्म जननकालं वदेत् । आधानका- 
रङ्घानस्य गभविषयभावाभावपुष्टयपुष्टिपसवकाटविशेषन्नानमात्रेणोपक्षी 
णफरत्वाद् अल्पप्रयोजनत्वेन जन्मकालस्य तु निर्दैष्टव्यत्वमाचार्येणो- 
क्तम् । जन्मकालज्ञानेन हि यावंऽ्जीवितसम्भवानि नित्यानि नैमितति- 
कानि च बहुविधानि फरानि वक्तव्यानि 1 निषेककालजननकारयो- 
रान्तरारिकफरूविरेषाणामपि केनचिस्जिज्ञासितत्वे तान्यपि तत्कार- 
लभ्रवशाद् वक्तव्यानीति चोतयितुं बा निषेककाटस्य दुरबबोधस्वेन 
गभेकाटफलानि भश्चकारुविरप्रेन वक्तभ्यानीति चयोतयितुं बा अ्रा- 
धानप्र्नस्य भसङ्गः कृत इति द्रष्टव्यम् । नष्टजातकप्रश्र सामान्येन 
गुरूरविचन्द्ररभ्रानां चतुणा स्वसूपमादेष्टव्यम्, अन्येषां प्रायज्स्त- 
न्ुखेनावगन्तव्यत्वात्। तत्र अयनतैमासानां सूयेसम्बन्धित्वात् तज्ज्ञा 
नाय प्रथममयनज्ञानोपायमाह ~ पूर्वेति । भवनस्य पपरा 
भानौ उदग्दक्षिणगे पठति विद्यादित्यन्वयः । भवनस्य उदयलभ्नराशे 
पू रग्नगते सति भानौ उदग्गे उत्तरायणगते सति प्रसि विचात्। 
तथा राशचेरपरा्ं लग्नगते सति दक्षिणगे दक्षिणःयनगते भानो प्रतिं 
विद्यादित्यथेः। अत्र पूवांपराधेशब्देन आदिल्यहोरायात्तरायणे चन्दर 
होययां दक्षिणायने जन्म इत्यपि चोत्यते । दृतचेशं च दशयति -- 
श॒रीरे दक्षिणभागे स्पृशति चेद् उत्तरायणे, वामभागे दक्षिणायने ) 

स्ववा च वायौ दक्षिणस्थ उत्तरायणे, बामे दक्षिणायने जन्म इति 
च द्रष्टव्यम् ॥ १ ॥ 

गुरह्ञानाथेमिन्द्वज्रामाद- 

छघ्रननिकोणेषु गरं नरिभागौ 

विंकर्प्य वषांणि वयोलमानात् । 

ख्मोऽकैलग्ने कथितास्तु शेषे 

रन्यायनतोघरतुरकेचारात् ॥ २ ॥ 
__ ___---_----------

-------~~~- 

१. कादि, २. न्मका' ग. प्राठः ` 
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इति । लम्रतरिकोणेषु त्रिभागेः गुरं विधात् । छस्य तिक्रोणेषु 
द्ेकाणेः -- रुग्नख प्रथमद्क्षाणे रुग्नगतं गुरं विध्यात् , दहितीयद्रक्काणे 
पञ्चमगतं, तृतीयद्रेक्काणे नवमगते गुरं विधात् । वपाणि वयोुमा- 
नाद् बिकरप्य विद्यात् । वषौणि गुरोव॑षाणि द्ादश्चराशचिचारजनितानि 
वर्षाणि । तेषु गुरोरात्तयः कति गता इति वयोमुमानात् प्रषटवेयसोऽनु- 
मानात् ज्ञातव्या इत्यथैः । अत्र नुमानादिति पथार्ता द्रेकाणद्रा- 
दशांशः सूचितः । तेनं स्वभादेकेन वा मेषादिकेन वा गुरुवषाश्र्यः 
कटप्या इत्युपदेशार्थः ! ऋतुक्षणमाह -- ग्रीष्म इति । अकरम्ने ग्रीष्मः 
करतुः जेयः । पूर्वै संज्ञाध्याये अकस्य ऋतु सम्बन्धो न दक्षित इति 
अत्रोक्तं ग्रष्मोऽकैलम्ने इति । अथादकेस्य द्रेवकाणेऽपि ग्रीष्म इसि 
र्व्यम् । रेषेस्तु कथिताः । शेषैः शशयरुचज्ञम्बादिषु कथिताः शिश्षिरा- 
दयः शिशिरवसन्तग्रीष्यपावृर्ज्ञरद्धमन्ता ऋतवः क्रमेण श्यरुचह्बा- 
दीनायुदयेन दरेक्काणेवो ज्ञेयाः । तत्र॒ शिशिरबसन्तग्रीष्पा उत्तराय- 
णस्था ऋतवः । अन्ये दकषिणायनस्थाः । तज्ञाने विशेषमाह - 
अन्यायनर्तौ अकेचाराद् ऋतुरिति । अयनस्य ऋतोश्व अन्यत्वे रक्ष- 
णव्चात् ्रप्े सति उत्तरायणे दक्षिणायनतौं दक्षिणायने उत्त राय- 
णतौ च प्राप्ने सति अकंचारोऽयनं तद्रक्षाद् ऋतुरेव परिवतेनीयः। 
अयने यथाग्राप्तमेच ज्ञेयमित्यथेः | २॥ 

ऋतुपरिवतेनप्रकारामेन्द्रवञ्जयाद-- 

'वन्दरज्ञजीवाः परिवतेनीथाः 
शकारमन्देरयने विलोमे । 

द्रेक्ाणमागे प्रथमे तु पूर्वो 
मासोऽलुपाताच्च तिधि्चिकर्प्या ॥ ३॥ 

इति । अयने विलोमे चन्दरजञजीषाः शुक्रारमन्देः परिर्तनाया 
इत्यन्वयः । प्रावृडवसन्तौ शारद्भ्रीष्यौ हेमन्तशिशिरौ च परिवर्पनीया 
इत्यथैः । अरक॑स्यापि बुषेन परिव्त्तिः नवद् द्रष्टव्या । प्रथमे दरेकाण- 
भागे पूर्वो मासः । द्रेकाणे द्विधा विभक्ते सति ततपूरवार्षं छश्रगतं चेन्मा- 
सद्रयात्मकस्य ऋतोः अ्रथमे मासि, दितीयार्धं॒चेद् द्वितीये मासि 

` १, त्तनुस्े' क, (तनुस्वभावादि' ग. पाठः. 



| चतुर्विशोऽध्यायः । २०१ 
जन्मेति वक्तव्यम् । तत्रापि मासि अनुपातात् तिथि विकरष्या । अनु- 
पातात् भराशिकात् । तिथिः मासे गता दिवसाः । तथाहि -- पञ्चभि- 
रंकाणभागेरेकःतरि!सि)शदिनात्मको पासः ततो दशभिरिप्ाभिरेको 
दिवसो छमभ्यते इति क्रमेण द्वेकाणगतरिक्षाभिः मासगतास्तिथयो ज्ञेया 
इत्यथः । एवमयनतेमासेरेक्षणावगतैजन्मसमयाकोधिष्ठित राच्यं शकला 
ज्ञेया इत्युक्तं भवति ॥ २॥ 

। । | 

अशथ शुद्कग्रतिपदादितिथिरक्षणमिन्वज्याह -- 

अच्ापि होरापटवो दिजेन्द्राः 
खयौश्तल्यां तिथिसुदिक्ठार्ति । 

राधिद्ुसंज्ञेषु विलोमजन्म 
मागो वेखाः कमदरो विकल्प्याः ॥ ४ ॥ 

इति । अत्र होरापय दिजेन्द्राः तिथि घ्याचतुस्यायुदिशन्ती- 

त्यन्वयः । सुयीशतुल्यां सरयोधिष्ठितराशरजाः तिंशदास्मका भागाः 

त्ुरयसङ्कया, प्र्कालाकोरिष्ठितरादौ यावरसङ्योऽसो वतैते ताव- 
त्सह्क्यायां श्ुहधप्रतिपदादितस्ताबत्सङ्खयायां तिथो जन्मेति वदन्ति । 

एवमानीता तिथिः पूवीनीताञजन्मकाटाकोद् यावति राशो चन्र 

स्थते सम्मति तत्र रलौ जन्मचनद्र इत्युक्तं भवति । र त्रितेषु 

[विरोमजन्म उदिशवन्ति । रात्रिराशिषु खग्रगतेषु त दिरेमि दिषसे जन्प, 

दिकाराशिषु ख्मगतेषु रात्रौ जन्म वक्तव्यमिति शेषः । भागैः बेकाशर 

करमो विकरप्याः । भागोरदयलपरगतमागेः क्रमशः दिवसे रात्रौ च 

जञननेका 'विकरप्याः । रश्रगतस्य दिवाराशेः यावत्सङ्कयो भागो 

रते रात्रौ तावत्यां नाडिकायां जन्म । तथा द्रगतस्य रात्रिराशैः 

यावत्सङ्कथो भागो वतैते दिवसस्य तावती नाडिका जननवेला व- 

तन्या । पूवौनीतस्य जन्माकंस्य राशेरारम्य राशिपमाणवराद् गण्य 

भानि यथोक्तजननवेलायां यो राशिः सम्भवति स रा शिजैन्परपरमि- 

` युक्तं मवति ॥४॥ | ४ 
__ ~~~ 

~ १... णमा ---' ख. ग. पाठः, :- - - 



३०२ विवरणोपेते दोराशाखे 

चान्द्रमासावगमनमिन्दवजयाहं -- 

केचिच्छराङ्ाध्युषिनाल्लवांरा- 
च्छुद्कान्तसंज्ञ कथयन्ति मासम् । 

खग्नधिकोणोत्तमवीययुक्तं 
भं प्रोच्यतेऽङ्गालमनादिभिवी ॥ ५ ॥ 

इति । केचित् रशाङ्काधयुषितात् नवां सात् श्ठान्तसक्ञं मासं 
कथयन्तीत्यन्वयः। भरनकारे सशाङ्काध्युषितो यो नवांशराधिः तसिन् 
नवक्षचरणात्मकत्वान्नवधा विभक्ते यत् नकृत्रचरणं भवति तेन नक्ष- 
रेण सञ्ञातसंज्ञो यः जुङ्धन्तमासः चान्द्रमाप्त इति यावत् । “दुक्ञा- ` 
वर्धि मासयुशन्ति चान्द्रम् ” इत्युक्तत्वाद् दशस्य च चन्द्रस्य शख 
त्यन्ताभावसम्भवीत् जुधान्तथान््रमासः । तस्य नश्त्रेण संज्ञासम्भ- 
वेश्च अमरसिंहेनेक्तः -- 

“शुष्ययुक्ता पोणेमासी पौषी मसि त यत्र सा । 
। नान्ना स पोषो माघायायैवमेकादश्चापरे ॥'" 
बोधायनेन चोक्तम् -- ` | 

“'चित्रादितारफादन्दं यदा पूर्णेनदुसंयुतम् । 
तद् चैत्रादयो मासासिभिः षष्ान्त्यसप्नमाः ॥» 

इति । प्रभकारचन्द्रे नवभिगणिते नवांशराधिस्फुरं भवति। तत्र यन्न 
त्रं पतेते तेन नक्ष्ेण चित्रादितारकाद्ेष्वग्यतमेन पूर्णेन्ुयोगे यस्य 
मासख संज्ञा जायते तरसिमिशवान्द्रमासे प्ुजेन्प केचित् कथयन्तीत्यथैः । 
जन्मचन्द्रजञानोपायमाह -- लमरेति । खमत्रिकोणोत्तमवीर्ययुक्तं भं 
मोच्यते। तद्विधिरिति देषः । रभविकोणेषु लग्रप्चमनवमेषु उत्तमवीर्य- 
युक्तं चिष्वपि तेषु यो राशिराधिकबखवान् मवति सः भं जन्ममं जन्म- 
कार्चन्द्राधिष्ठितराश्षिरित्यथः । तत्रापि संशये सति विरेषह्नानोपाय- 
माहं -- अङ्गालमनादिभिरवेति । अङ्गारमनं अङ्गस्पदीनम् । आदि- 
शब्देन पच्छकारूढराश्यादयः । प्रश्नकाले पृच्छको वराङ्गादिषु यदङ्ग 
स्ति स्थिरचक्रे च यस्मिन् राशो तिष्ठति, यद्राशिसम्बद्धमक्षरं बा 
^ १, नमाह --,. २. भिमोस', ३. स्य चन्द्र" ख, ग. पाटः. ४, '्रान्त- 
भौव” ग, पाठः, ५. वत्वात्" क, ग, पाठः. - ६, “बौ, ७, ननीयैनः ग, पाठ. 



चतुर्विशोऽध्यायः । ३०३ 
पथमं चूते तादशेनिमिततेः तत्रापि बहूनां सम्भवे बरवशेन प्ुजन्मचन्द्र 
बदेदियथेः ॥ ५ ॥ 

अच्र प्रकारान्तराणीन््रवज्रयाह- 

यावद्धतः रीतकरो विलग्ना- 
चन्द्राद् वदेत् तावति जन्मराशिम् । 

मीनोदये मीनयुगं प्रविष्टं | 
भश््याहताकारर्तेश चिन्त्यम् ॥ ६ ॥ 

ईति । शीतकरो विरराद यावद् गतः चन्द्रत् ताचति जन्मराशि 
` वेदेदित्यन्वयः । प्रभकाल्चन्दराह्मेविन्लोधिते यच्छिष्यते तं शेषं चन्र 
संयोज्य जातं राशिं जन्मरारि बदेदित्यथः । मीनोदये मीनयुगं 
प्रदिष्टम् । मीनराश्युदये पश्रे सति मीनयुगं पदिष्टं मीनरारिरेव ज- 
न्मरारिरित्याचार्थैरूक्तम् । तथा भक्ष्याहताकारखतेध चिन्त्यम् । 
मक्ष्येण आहूतेन आकारेण रुतेन च जन्मराशिविंचिन्तनीयः । भक्ष्येण 
मेषादीनां भक्ष्यविक्षेषेण । आहूतेन भष्यादितरेणापि रा्तिसम्बन्धिना 
अजचभैभृङ्खबीणागदादिना । तद्यथा -- स्नुहीदखाकंपत्रतृणादिभिः 
मेषभ्षयैः प्रश्नकाठे यच्च्छयोपगतेः मेषो जन्मराशित्वेन चिन्त्यः, 
पलारुतृणादिभिः व्रषभरारिः, ताम्बखशयनवीणादिभमिः मिथुनराशि, 

मृज्जरुजीणेपणोदिभिः करकटः, मृगवराहगजादिभिः सिंहः, सस्या- 
लातजकूतरणसाधनादिभिः कन्या; विक्रेयद्रग्यमानसाधनप्रयतुरा- 
दिभिस्त॒खा, निषविषधरविषवेद्ादिमिद्ेयिकः , धनुधोवुष्कशरतुरगष- 
(बी १ यौ)णादिभिर्धनुः, गनचमेभृङ्गतद्धक्षिवशेषजलचरषस्त्वादिभिः 
भेकरः; म्भङ्म्भकारनरपात्रादिमिः कुम्भः, जल्वडिशवाशरादिमिः 
मीनराशिबिन्स्यः। प्रशचकाठे यद्च्छयोपगतेरेतेजन्मराशिनिरूपणीयः, 
नतु पू्ैमेव परस्यक्षसभिितेरिति द्रष्टव्यम् । आकार; तेषां प्रतिरूपाणि 

 आङेख्यगतानि बा दारुदन्तरोहादिनिरमिंतानि वा यदच्छ्या प्रन्न- 
 कारद्टानि जन्परादि योतयन्ति । तथा रतानि मेषादीनां वाशि 

तानि, अथवा तत्काले केनचि यद्च्छ्योदीरित। मेषादिराशिवाचक- 
= शब्दाः सैथ सहसा शूयमाणेजैन्मरा रिसन्देहनिणेयो भवति ॥ & ॥ . 

` १, न्वै क.पाठः, २. पमिधापराशिः, यूगच' कृ, ग. पाठः. ३. भ्या बाग 

द्ध, पाठः ४. ननि, ५, ष्णं म्, ९, सतीलथैः ॥' क, ग, पाठः, 



"< विवरणेपेते हेराशाखे 

अथ जन्मरमपरिज्ञानायन्द्रवज्रामादं -- 

दोरानवांदाप्रतिमं विलग्नं 
¢ रग्नाद् रविथावति चा गाणे । 

तस्माद् वदेत् तावति(मं १) विलग्नं 
प्रः प्रसताविति राखमाह ॥ ७ ॥ 

इति। होरानवांशमतिमं होरा सगरं तस्थ यो नवांशः तसय, लप 
राशो मेषांशे वतमाने मेष्राशिमे्टजातकजन्मलस्रमितय्भः। बिकगनं लञ- 
रानवांशग्रतिमम् इन्यन्वयः। अथवा रविः छाद् यावति दमाणे खितः 
तस्मात् तावति(प) राशिं भष्टुः प्रघरतौ विलग्नं बदेदित्यन्वयः। तस्मा- 
छग्रादित्यथेः । छगनात् रगनद्रेकाणाद्ारभ्य गण्यमान याचत्सङ्खथे 
दरेकाणे रविः स्थितः लग्नात् तावत्सङ्क्वं रारि अष्टः भरसतिलग्नं वदेत् । 
परट्विरात्सु द्रेकाणेषु द्रादशाधिक्ये द्रादश्चकमपोद्यं चतुर्धिशत्याधक्ये 
चतुरविशतिमपोद्य शिष्या सङ्ख्यया कगनरारोरारभ्य गणने यो रा्षि- 
भेवति स राशिः अष्टनषजातकजन्पलधं भवति । इति शञाद्रमाद इति 
पूवेशज्ञेषु दश्यत इत्यथः । अत्र रवेदेकाणस्थितिग्रदधीनेन परभकाछे 
वक्ष्यमाणेषु पदनिशदुदरकाणस्वर्पेषु॒यदुद्रक्काणस्वरूपसम्बन्थिनो 
वस्त्वन्तरस्य प्रश्नकाले यच्च्छया दशनं श्रवणं वा भवति तदुदरैक्का- 
णस्थितो रविः प््टुजेन्मनि वक्तव्य इति चोत्यते ॥ ७ ॥ 

सथ प्रकारान्तरेण दनानयनमि न््रवेश्रयाह (६) - 

जन्मादिशेह्धग्नगे बीयैगे वा 
छायाङ्गुरुष्नेऽकंश्द्धेऽवरिष्टम् । 

आसीनष्ुसोत्थितोत्तिष्ठतां मं 
जायाङुखाश्नोद्यस्थं प्रदिष्टम् ॥ ८ ॥ 

इति । लश्रगे वीर्यगे वा प्रहे छायाङ्गरघे अर्कश्चुदधे अवसिष्ट 
जन्म आदिशदिखन्वयः । अविष्टं जन्म जन्पलग्नं भवति इत्यादि- 

शत् । खम्नस्थितो ग्रहोऽस्ति चेत् -तस्य तत्कारस्फुटं हय, तदभावे 
`; %, वाइ --' ल. ग. पाठ - २, य दिष्टया शि, ख. पाठः 



चतुर्विशोऽध्यायः | ३०५ 
वीयोधिकग्रहस्य तत्कारस्फुं राम्। तद् विन्यस्य छायाङ्करघन भश्च. - 
ालभवद्राद शाङ्ठशद्ङच्छायाङ्खरैस्तस्मिन् युणिते अक॑शुद्ध राद ्- 
मित यद् वाशष्ट तज्जन्म जन्मरङूगनमि्यादिशेत् । कग्नगतस्य ग्रहस्य 
बीयाधिकस्य ग्रहस्य वा तात्काणिकरछुट राथिभागरिगरात्म् यथा- 
स्थानं बिम्यस्य छाया ध इटेशुणयेत् । यथासम्भवमूरध्वोध्वोरोपणे करते 
रािस्थानगतेषु दादरामिहैतेष यदषशिष्रं तज्जन्मलग्रम् । अथवा 

राश्ञीनपि भार्गाकत्य यथाक्तकरमणि छते यद्वशिषटं तेञ्जन्पलग्नमर् । 
अथव, भागानपास्य टिपरास्ेव यथोक्तकर्मणि कृते यदवशिष्टं तज्ज- 
न्मलग्नं भवतील्यथेः । तात्कालिकलक्षणेन म्रकट्पनौमाई -- आसी. 
नेति । प्रष्टा आसीनथेत् तस्य जन्मलग्नं ख्ग्नात् सप्मस्थं रारि 
चदेत् । सुपः शयानश्ेत् तत्काटरगनात् सुखस्थं चतुर्थं रादि 
जन्मलग्नं वदेत् । ग्रष्टा उत्थितशनेद् दशमस्थं रादि जन्मकग्नं वदेत् ! 
र्ट उत्तिष्ठन् उत्थानं वेन यदि एच्छति तदा तत्कारलग्नमेव भ्र 
इनेन्मङानं बदेदित्यथ; । एतलक्षणं तटस्थगतानां तत्कारच्टानाम- 
प्येतादश्ानाद्पलक्षणम् ॥ ८ ॥ 

अथान्यप्रकारेण नषटजातकम्रदर्नाय राशीनां ब्रह्माणां च गुणकारार्नाद-- 

गोसिंहो जतुमा्टमौ करियतुले कन्याशगौ च कमात् 
संवग्या दृशाकाष्टसप्तविषथैः शेषाः स्वसङ्कथाश॒णाः। 

जीवारास्फुजिदेन्दवाः भरथमवच्छेषा ग्रहाः सौम्यवद् 
ह $ ९ मरेदयुते € ९ 

राद्षीनां नियतो विधि कायां च तद्वगेणा ॥ 
इति । गोर्सिहौ जतमाष्टमौ क्रियते कन्याए्गौ च एते रा- 

श्यः क्रमाद् दद्काष्टसक्षविषयेः सेबग्यां इत्यन्वयः । मोहौ एषराधिः 
धिहराशिश्च दशषकेन संचण्येः गु्णैनीयः । तथा चजुतुमाष्टमौ मिथुनव्र- 
धिको अष्टमिर्युणनीयौ । क्रियतुरे मेषज्कौ सप्तभिगणनीयौ । कन्यामृगौ 
बिषयः पञ्चभिरौणनीयाविलयथेः । शेषाः सखसङ्षयाणुणाः शेषा अनु- 
क्ताश्चत्वारो राशयः स्वसङ्खयागुणाः निजनिजसङ्खयया गणनीयाः । 

१, न्तम, २. श्यवावीः क. पाठः. ३, श्येवि, ४. ध्वा रादिभा' ग. 
पाठः. ` ५, ननः ख, ग, पाठः. ६. गनेन्रवज्रयाह् --, ७* 'णितव्यः ।' क. पाठः, 

| ९ 
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तत्र कर्कटकः स्वसङ्क्यया चतुभिुणनीयः। चापरारि्नवभिगणनीयः। 
कुम्भरारिरेकादशमि्णनीयः। मीनो द्वादशभिरीणनीय इत्यथः । ग्रह 
गुणकारानाह -- जीवारास्फुजिदेन्दवाः भथमवत् सेवभ्यां इत्यन्वयः । 
प्रथमवत् पूर्वोक्तवत् रमेण संवग्या इत्यर्थः । तत्र जीवो दशकेन सं- 
वर्म्यः। आरोऽष्टमिः सेवम्यः। आस्फुजिच्छुक्रः सकषमिः सेवग्येः। रेन्दवो 
बुधः पञ्चभिः सेवभ्यं इति भावः । शेषा ग्रहाः सोम्यवत् सोम्ोक्त- 
वत् । पञ्चमिरित्यथैः । शेषा अरकेन्दुसोराः पश्चभिगणनीयाः । गुणन- 
स्येतिकर्तव्यतांमाह-राश्चीनां विधिः नियतः । येन राशिना कर्मष्यते 
तस्य रेः स्वोत्त॑गुणकारेण गुणनविधिनियतः । ग्रहयुते तद्रगेणा च 
काया तत्र राकौ ्रदेण युते सति ग्रदोक्तेन गुणकारेण च गुणनं क- 
तव्यम् । ग्रहाभवे तँ राषिगुणकारं एव कतेभ्य इति योतयितुं नियतो 
विधिरित्युक्तम् ॥ ९ ॥ 

[| क 

उक्तेन विधिना जन्मनक्षचानयन बवसम्ततिरुकेनाद् - 

सप्षादतं चिघनमालितच्ेषमसरश्चं 
दत्वाथवा नव वि्छोध्य नवाथवास्मात् । 

एवं कलच्रसहजात्मजदा्रमेभ्यः ` 
प्रष्टवेदेदुद्यरारिवशोन तेषाम् ॥ १० ॥ 

इति ! उदयं निजेन राशिगुणकारेण हत्वा तत्र ्रहाणां योगे 
सति तर्स्फुटानि च स्वस्वुणकारेण हत्वा संयोजितेषु जातं गुणापिण्डं 
ग्रहाभवे स्वोक्तगुणफपरेण गुणितशुदयख्यमेव गुणपिण्डं त॑त्सपाहतं 
त्रिधनभानितशेषशरक्षं भवति । सप्रभिेणपिण्डं हत्वा जिधनेन त्रयाणां 
घनेन ““समत्रिषातस्तु घनः प्रदिष्टः इत्युक्तटक्षणेन सप्र्विशच(तिभि- 
रि १ त्ये)त्यथः। सप्विंश(तिभिभौ १ त्या मा)जिते यच्छिष्यते तत् भष 
जन्म मवति। अथवा शेषे नव दला, अथवा नव विशोध्य अस्माच्छेषा- 
न्व विशोध्य प्षटर्जन्मर्धं भवति। खश्देकाणवश्ादू यथापाभ्रेन वा नवक- 
दानसिद्धेन बा नवकविशोधनसिद्धेन बा प्रिषनभानितश्ेषेण प्रषुजन्मर्ष 
भवति । जन्मत्रयसूपेषु नूत्रेषु इदं जन्मक्षमिति निर्णीयत इत्यथैः । 

१ क्तु २. चपि) ३. शः | कतेन्य एय दु" क. पाठः, हि 
(नमाद्-- ख, ग. पाठः. द 
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एवभुद्यराशिवशेन कखत्रसहजात्मजशदुभभ्यः तेषां कलत्रादीनां जन्मकषं देदिलन्वयः। उदथराचिवेन उदयशशौ प्डादीन् शिप्ता 
कलन्रभावछत्पादच तस्य राधिगुभकारगुणनं यथासम्भवं ग्रहगुणका- 
रयुणन च कृत्वा सयोजिते गुणपिण्डे सप्ताहतेत्रिधनभाजिते सति श- 
१ 1 १५०त् कट नजन्मकत वदेत् । तथेवोद्यरगने रािद्वयं किप्त्वा जातिन 
सहजभावेन पूेवद् यथे क्तकर्मेणा सहनजन्रष वदेत् । तथेवोदयकगन 
राशिचतु्टं क्षिप्त्वा जातेन पञ्चमभावेन यथोक्तकमौणि कृते पुत्रस्य 
जन्मक्ष देत् । तथवाद्यरुगने राशिपश्वकं क्षिप्त्वा जातेन पष्ठभायेन 
शत्रोजन्मकषमपि ज्ञेयम् । एवघरुदयराशिवशेन प्रषजन्म्षं तत्कट्रात्- 
पत्रश्चूणामपि जन्मक्षोणि िर्दष्टव्यानीलय्थैः ॥ १० ॥ ` 

दति गोवलीवदैन्यायेन वक्ष्यमाणनष्टजातकप्रकारभ्यन्तरमपिश्वहुविधकमौपयोगित्वा- 
ज्जन्मनक्षत्रानयनं प्रदद्यं सामन्येन गुणपिण्डावगन्तव्यानि नष्टजातकवस्तम्याह--~ 

चषेतमासतिथयो चुनि ह्यड्निं 
वेलोदयक्चनवमागविकल्पनायाः । 

भ्रूथो दद्नादिशुणिते स्वविकल्पभक्ते | 
 बषोदयो नवकदानविरोधनाभ्याम् ॥ ११ ॥ 
दति । अत्र पूरवोक्तिभकारेण राशिगुणकारेण यथासम्भवं अ्रह- 

गुणकारेशच गुणिते रयं शकलात्मकमुदयकग्नमेकान्ते स्थापयेत् । 
गोसिदादिशुणने दो पक्षौ विदयते । भूयोगुणनं एथग्गुणनं चेति । 
तत्र भूयोगुणनं यथा -- राशिभागकङात्मकमुदयरग्नं विन्यस्य रा- 
रिगुणकारेण गुणित्वा पनग्रहयुणकारेणापि तमेकं गुणितं गुणयेत् । 
्रदगुणकारा द्विव्ाः सन्ति चेत् तैरपि गणितं गुणयेत् । अत्र भूयोगर- 
णने क्रमो न बिवक्षितः यथासम्भवेगणकारिगैणनं ` कतन्यमिलेव नि- 
थमः । पथग्गुणने तु उदयरग्नं राष्युक्तेन गुणकारेण गुणयेत् । छुगने 
्रहसम्वे सति ग्रहाणां स्फुटानि खगनान्न्यूनानि समान्यधिकानि वा 

` परथग् विन्यस्य स्वस्वगुणकारेण सङ्गुण्य तानि संयोजयेत्। एवं भूयो- 
गुणनेन वा पृथम्गुणनेन वा स्वसम्परदायसिद्धेन गुणपिण्डुत्पा् क 

१. भजनाञ्जातै क. ग. पाडः. २. भवेत्", ३. ^नं प्रथमं | भूयो राशयः क. पठः, 
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स्थापयेत् । तत्र च खगनस्य प्रथमक्षणे सति नवकदान कतैच्यम् । म- 
ध्यदरेकाणे न नवकदानं शोधनं बरौ कर्तव्यम् । कूनस्य अन्तयदररकाणगतत्वे 

नवकशोधनं कतेव्यम् । तथाद्कतो गुणपिण्डः कमैयोग्यो भवति ! नव- 
कदानविश्लोधनाभ्यां कमेयोग्ये गुणपिण्डे भूयो दशदिगुणिते स्वविक- 
स्पभक्ते करमेण वर्षमासतिथयो चुनिशे उदनि वेरोदयक्षेनवभाग- 
विकस्पनाद्याश्च इति भोक्ता वेपादयो भवन्ति हि इदयन्वयः । भूयो 
दश्षादिगुणिते दश्चादयः दशकाष्टसप्विषयाः । चषेतेमासतिथयः वषौणि 
रोकसाद्धपसिद्धानि भमवादीनि षष्टिवषाणि । ऋतयः पूर्वोक्ताः शिशि 
रादयः पट् | मासाश्चेत्रादयो द्राद्च । तिथयः जुङ्खपतिप्दादयरसिदात् । 

एते दज्ञकगुणितेन गणपिण्डन दुनि दिनं रचि, एते दरे अष्गुणि- 
तेन उदनि अश्वित्यादीनि स॒प्िंशतिनक्षत्राणि, एतानि सपरुणितेन 
गुणपिण्डेन वेखोदयक्षेनवभागविकसपनाय्याः वेखा दिनमाननाडिकाः 
रत्रिमाननाडिर चा विशद, उदयक्ष द्वादश्षररिष्वेकतमं,(१) नवभागाः 
नवांशाः । आदिशब्देन द्विविक्रसषा होर रा्यधेरूपाः, त्रिविकरपा द्व 
काणाः, द्वादशविकलपाः ददशांशाः, पञ्चविकस्पाः तिश्चाशकाश्च गु- 
ह्यन्ते । एते पञ्चगुणिते गुणपिण्डे स्वविकस्पभक्ते स्वः विकल्पः स्ववि 
कटः बषैविकस्थः षष्टिः, कऋुविकर्पः पडित्यादयो यथोक्ताः स्वस्व- 
सह्थाकिते षाः, तैभेक्ते गुणपिण्डे शिष्टसङ्कयया नष्टनातकरस्या चपौदयो 
हेया इत्यथैः । एतदुक्तं भवति । एकान्तस्थापितं गुणपिण्डं प्रतिराशष्य 
यथोक्तं नवकदानविशोधनं विधाय कमेयोग्यं कृत्वा चतुषु स्थानेषु 
स्थापयित्वा एकं दकश्षभिथणयेद् । पितीयमष्टभिः, ततीयं सपमिः) 
चतुर्थं पञ्चभि गुणयेत् । ततो दश्षभिगणितं प्रतिराश्य वपैनिकल्पेन 
ष(षटिभिरहं १ या हत्वा शिष्टेन भमवादिवर्षषु एतावति(म १ थ) वर्ष 

जन्मेति वक्तव्यम् । पुनरपि तमेष प्रतिराष्य ऋतुविकस्पेन रेन 
हूत्वा शिष्टेन अस्मिन् ऋतौ जन्मेति वक्तव्यम् । पुनरपि भरतिराशष्य 

0 88 । क) ५५ 17 11 के नि) [1 7 न ॥ कच नन 

१, शनव, २. व्वानक् श कानाड'क., काञ्चिः 
ख.पाठः. ५ शाःत्रिः क.ख.पाठः, ई. न्तेलयु “डेन स्वः क. पाटः, 
८५ स्स्थया व्' स. पाटः. ९, श्यम् । अत्र केचिद् दशगुणिततं युणपिण्डं वपैविकल्मेने 

 परमाघुश्रमाणेन विदस्यभिकक्षतेन इश्वा मोऽतरकिप्यते त्समस्तस्य वैरो वर्नत इति व- 
 , दन्ति! पुः क, पाठः, 
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भासविकल्येन द्रर्दशकेन हत्वां शिष्टेन मासो वाच्यः । पुनस्तमेव कम- 
योग्यं विन्यस्य त्रिशद्धिः? ता) तिथिविकल्यैः हृत्वा शुह्प्रतिपदादि- 
दशान्ताघठ तिथिषु अस्यां तिथौ जन्मेति वक्तव्यम् । पुनर्टगणितं शु- 
णपिण्डं विन्यस्य शयुनिक्ञाविकस्येन द्विकेन हृत्वा चिष्टैनैकेन दिनं द्वाभ्यां 
रात्रिः । पुनः सप्गुणितं विन्यस्य नधत्रानयनग्रकारः पूर्वमेवोक्तः । पुनः 
पञ्चगुणितं कमयोग विन्यस्य दिनमानेन राग्रिमानेन वा न्रित्चता हृत्वा 
रिष्टेन जननवेला ज्ञेया । द्रादश्चहृतरिष्टेनो दयग्र हेयम् । नवहूतरिषटेन 
नवांशो जेयः। द्वाभ्यां हृतचिष्टेन राशय जेयम् । तरिभिः दरेक्काणः, द्राद्- 
शभिः द्रादशांशकः। तरिश (द्धिः एतांश शको हेय इत्यथैः। अत्र राय 
शकेङात्मकस्य ग्नस्य रारिस्थानहृतशिष्टेन बा भागीडच्य हूतश्षिषेन 
बौ छिप्तीकलय हतशिष्टेन वा परस्परषिरोधपरिहाराः कतेव्याः । नवक- 
हानं गुणपिण्डे नवानां स्पाणां दानं तत्मथमदरेक्काणगतरग्नराक्षि- 
सम्भवगुणपिण्डे कतैव्यं, मध्यद्रेक्काणगतरनरा्िसम्भवे गुणपिण्डे 
नवकदान नवकविशोधनं वा न कतेव्यम् । अन्त्यद्रैक्काणगतखग्न- 
रारिसम्भवगुणपिण्डे नवानां रूपाणां विश्चोधनं कतेव्यम् ॥ ११ ॥ 

पुनरन्येन प्रकारेण ` जन्मनकषत्रानयनमार्ययाह न | ७ 

संस्कारनाममाचा दिगणादखायथाङ्गरेः समायुक्ताः । 
िनवकभक्ताः शोषं नक्षत्रं तद्धनिषछादि ॥ १२॥ 

इति । द्विगुणाः संस्कारनाममात्राः छायाङ्गुकेः समायुक्ताः रि 
नवकमक्ताः कतैव्या इत्यन्वयः । संस्कारनाममात्राः नामकरणवेलायां 
यन्नाम बारस्य क्रियते तत् संस्कारनाम । तत्र हस्वानामेकमात्र्तव 
दीर्घाणां द्विमा्रलं हलामधेमात्रत्वं॑च परिकरप्य तत्सेङ्करितेन या 
सङ्कथा भवति तां स्थां द्वियुणीकरल द्मः मभ्रकारद्रादशाङ्कुल- 
शङ्ङकच्छायाङ्गुरः सयोजय त्रिनवकेन ससरविंशल्य। भाजयेदित्यथेः । 

तत्र विनवकभक्ते यच्छिष्यते तच्छेषं धनिष्ठादिनक्षत्रं मवति । (नतु) 
प्तेषाश्रिभथमा श्लत्र नक्षत्राणामश्विन्यादित्वं प्रदरितम् । अत्र तु ध- 

निष्ठादीनि नश्त्राणात्युक्तिः कथं घटते । सत्यम् । केचिद् यनदवयात्- 
` ५. न्लामा' ग, पाडः. २. न्यम् । एते दशषयुणितेन ) पु क. पाठः, ३. 
वाप ख, पाठ, ४, मादः'ख. ग. पाडः, ५. ^तकस्पितेन' ख. पाठः, ६. ते 

नञ स" क, ख, पाठः. न [न 



३१० विवरणोपेते होरायास्ञ 

कस्य वत्सरस्य उत्तरायणादितः प्रबृत्तिभिच्छन्ति । उत्तरायणस्य च 
धनिष्ठादित्वमाचार्येण संहितायां दितम् - 
(-; “आ शछेषाधाद् दक्षिणययुत्तरमयनं तथा धनिष्ठाचयम् | 

पूयै कदाचिदासीद् यत् प्रोक्तं पू्ंशालेषु ॥ 
साम्भरतमयनं सवितुः ककेटकाद्यं मृगादितश्ान्यत् ।" 

इति । अतो बजादियोगकथनवत् पूवेश्चास्त्राच्सारेण उत्तरायथणादिस्वाद- 
निष्ठादित्वशुक्तम् । श्रीपतिना चायं पक्षो नियुक्तिकसवेन प्रदर्रितः 

५“दिनिपवृत्तिभमैरुतामजादो तुलाधरादौ च॑ निश्रद्तिः । 
ते कल्पिते येमृगककेया्ोरम्रोपपतति तु न ते धुबन्ति ॥” 

इति । वषस्य उत्तरायणादित्वे निक्तिकेऽपि सति आवचार्येण्र 
नधत्राणां धनिष्ठादिस्बोक्या सामान्येन नक्षत्राणामश्चिन्यादित्वम्राषि 
तम् । किन्तु कदाचिन्नकषत्राणां धनिषटादिसखेन नष्टजातकषिषये पर- 
स्परविरोधः परिहतैव्य इति चोत्यते ॥ १२ ॥ 

पुनरन्यथापि नक्षत्रानयने प्रदशंयति -- 

दित्निचतुदेदादरातिथिसस तचरिगणा नवाष्ट चैन्द्राधाः | 
पञश्चद चाघ्रास्तत्तदिङ्सुखान्वितं चं धनिशछादि ॥ १३॥ 

ति । रेन््रा्याः दिशः द्विभिचतुदेशद्तिथिसप त्रिगुणाः नव 
अष्ट च भवन्ति इत्यन्वयः । दे च तिस्रश्च चतुर्दश च द च तिथ- 
यश्च सप्र चं इति दन्द्रसमासः । त्रिगुणा नव सपत्विश्तिर्ट च इति 
यथाक्रमम् रेन््रयादिदिश्चु पृच्छकापिष्ठिता सह्या ग्राहयेतयथेः । अतो 
देवज्नन यस्यां दिशि स्थितः पृच्छको द्यते तस्यां दिशि रेन्द्रादिगा- 
युक्तास द्विभ्यादिसङ्यासु या सङ्खया भवति सात्र कर्भयोग्येलय्थः | 
तत्कमाह -- पश्चदशघ्ना इति। सा पृच्छकारूढदिग्भवा सङ्कया पश्वदश- 

 भिशृणिता त्रिनवकमक्ता कतेव्या । तत्र यच्छेषं तच्च॑ तदिङ्न्रखान्धितं 
त॑हिङ्धसाः पुच्छकारूढदिद्गुखा यावन्तः पुरुषाः प्रभ्कारे भवन्ति 
तावत्या सङ्खययान्वितं कायंमित्यथं । तद् धनिष्ठादिनकषत्रं भवति । 
तत् पटुजन्मनकत्रमिति वैक्तव्यम् ॥ १३॥ 
 *१. धयो प्रद्" ग- पाठः. २.श' ख. पाठः, ३. तुः क, पाठः. ५४. म्तासुसः 

ख. पाठः. ५. "यासु घ्रा -क. पाठः, ६. तेन दे म -पाक्ः, ७ स्यः क. प्रा, ८. 

श्वेः) .९. द्रव्यम् ग, पाठ | 
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चतुविंशोऽध्यायः । ` २११ 
नष्टजानकविधानमुपसंहरनार्ामाह का > 

इति न्टजातकाभिद् बहुप्रकारं मथा विनिर्दिष्टम् । 
ग्राद्यमद्; सच्िकष्येः परीक्ष्य यत्नायथा मवति ।॥ १४॥ 

इति । इति मया इदं नष्टनातकं बहुकारं वनिम् इत्यन्वयः। 
इदमिति अत्याशयेभूतम् अतिदुष्करमपि नष्टजातक पुरोवतिवद् ग्रा- 
हयमित्यथेः } नषएटनातकं नष्टमच्म् । अदशनस्य दौ पकारौ । तत्र पृ- 
च्छकेनाप्यविज्ञातस्वप्रकः भकारः, दैवज्ञेनाविज्ञातसं द्वितीयः पकारः 
पूैसिमन् पकारे पृच्छकस्यारमीयजातकस्वरूपनिज्ञासा प्रश्रदेतुः । 
द्वितीयस्मिन् पृच्छकस्य देवह्गं प्रति परीकषुपयतनं परश्चेतुः । द्विवि- 
पेऽपि नष्टजातक्रप्रशने देवह्ञेनादृष्तवं समानम् । तस्मादात्मनाप्यबि- 
ज्ञातस्य पु्छकजननकालस्य स्वरूपं जीवाकेचन्द्रल्रानां तात्कालिक 
स्फुगत्मकं दैवज्ञेन प्रश्नकारोदयरभारूढादिभिनिर्दष्टव्यं जातकं नष्ट- 
जातकशब्देनेच्यत । बहुप्रकारमिलयत्र निर्दे्टव्यानां प्रकाराणाम् इ- 
यच्च बिद्यमानेऽपि बहुशब्देन विशेषिततवादन्यषामत्रारुक्तानामपि 
सम्परदायागतानां न्जातकानयनग्रकाराणां सत्ता च्योलते । किञ्च 
'आधानजन्भापरिोधकारः इत्यत्र परिबोधशब्देनाक्षरसङ्खयया एक- 
दिभिनवसदह्ूधाग्योतकेन 'टग्नननिकोणोत्तमवीयेयुक्तं भ प्रोच्यते" इत्यस्य 
तथा 'पूबौपरा्भे भवनस्य विद्याद् भानावुदण्दक्षिणगे ्रशरतिमिस्यस्य 
च तथा 'छगनत्रिकोणेषु गुरुभि"त्यस्य च तथेव होरानवांशभतिम वि- 
लम्नमित्यस्य च जन्मकाटचन्द्राकंजीवरुग्नज्ञापकेषु सारत्वं॑चोतयितं 
मेण नष्टजातकम्र्नोदयरग्नस्य गुणकाराः प्रदर्दिताः। नवसङ्खया्यो- 
तकस्य धक़ारस्यानन्तरोक्तेन क।लशब्देन प्रश्नकार्दिनगतनाडीवि- 

नाख्यात्मकं प्र्कल्प्य नवभिगणयित्वा जातेन स्फुटेन वा तन्नवांशेन 
बा प्रटुमैन्मचन्द्रनकषत्रे च रभ्यत इति चोत्यते । एवमादीनि बडुवि- 
धानि नष्टजातकरहस्यानि गुरुयुखादवगन्तम्यानि । एवं बहुभकारनि- 
देशेन परोक्षस्यापि न्टनातकस्य त्रिचतुररशक्षणसेवादे भलयक्षवनदे 

` यत्वं भवेदित्यलुसन्धेयम् । अदः सच्छिष्यैः तथा ग्राह्यं॑यत्नात् 
ज ग म क्व्क्कससछककसतततक्ष्यन्स्यनससतततय 

[कक क १ रिं कक्ष्य 

५ पदि ख,ग. पाठः. २. भमिति न' ख.पाठः. ३. रव्य॑नः क 

"व्यजातं न" ख. पाठः. ४. श्र चतः ख. पाठः. ५. कं भागरिप्तत्मक प्रः क. पाठः" 

६. वापरः ख. पाठः, ५७, श्यम् इ* कृ. ख. "पाठः! `` + क 



३१२ विवरणोपेते दोरा 

परीक्ष्य यथा भवति तथा ग्राह्यम् । इदं नएजातकं सच्छिष्यैः सावस्सर- 
सूत्रे बविनिर्दिश्णणयुक्तैः साद्धिः शिष्यैः - 

“खस्थचित्तो विविक्तस्थः सम्यगणितकोविदः । 
उहापोदपटुः सिद्धमन्त्रो जानाति जातकम् ।।'" 

इत्याद॒क्तटक्षणयुणयुक्तेः रिष्येः। लिप्यैरित्युक्तया दवज्ञमानित्वं विना 
सदा शुरूपदेश्चपरतन्मेरिति द्योत्यते । देवक्ञानामेवैगुणत्वाभावे नष्टजा- 
तकंस्य बहुभकारोपदेशवशाद् बहुषु नषटजातकजन्पक्षीदिषुं सम्भवत्सु 
स्वयं सत्यनक्षत्रादिग्रह(णं १ णा)कोविदाः नष्टजातकशास्चमससखाप 
एव नानेन सत्यं नष्टजातकं वक्तुं शक्यते इति शाक्तदुपणमेव ताद्सा 
घोषयन्ति तेरिदं शास्रं नाध्येतव्यम् । ताद्शयुणहीनाय च सम्प्रदा- 
यविद्धिर्नोपदेश्षः कतव्य इत्यभिप्रायः । शुरुकरुणयेव परदनकाले 
सत्यत्नानोपरन्धिभेवति । गुरुथ साक्षात्यरमेश्वर एदं । यथोक्त 

“यावनाबुग्रहः साक्षाज्जायते परमेश्वरात् । 
तावत् न सद्गु कश्चित् सच्छाज्ञमपि नो (लभेद् १ भजेत्) ॥" 

इति । तस्मे ये यत्किश्चनोपदिशन्ति ते ते सर्वे परमेशवरानुग्रशछम्धाः 
परमेश्वरस्यावतारमेदा एव इति पतिरपां स्वगुरूणा परमेश्वरस्य च 
मनसा वाचा कमेणा च पूजा कर्तव्या इत्यपि सच्छिष्येरिति पदेन 
चोत्यते । एवमत्र होराशास्े जयोविंश(तिभिर ? व्यफध्यायैः पदितं 
बहुविधविशषयुक्तनेसर्गिकफल्दश्ञाफल्गोचरफलानुभवपदक्षनसाधनं 
जननादिनियोणान्तं जीवितकालविषयं जातकरक्षणं दैवतेन जिज्ञासन 
ति निस्संशयं निर्देष्टव्यमिति चयोतयिदंमयं नष्टनातकाध्यायश्चतुर्वि- 
(शो १ शः) पठितः। अत्र चाध्यायन्ते श्राह्यमदस्सच्छिष्यैः परीक्ष्य 
यत्ना्यथा भवति इत्युक्तया यथानिर्दिष्टस्य जातकरम्नस्यापि सत्यत्वं 
ोत्यते । भवतिशब्देनान्ते भङ्गटं च सूचितम् ॥ १४॥ 

| इति होराविवरणे नष्टजातकाष्यायश्चतुर्विंशः ॥ 

-----------------~-~~--[-[~~--~~-~-~~---~-- ~~ - १, सं, । (कब, ह. "णः  # स्यः म. पाठः, ५, धव! या, ४, 

भाय स्व" ख. पाठः. ७.. लय, ८. शलोपदरितः 1 ९. पति खछृते वुदञ्जातकंविवरणे नषटजातकाद्यशवतुरविशोऽध्यायः ।' क. पाठः. ~ .. 



भथ पञ्चाषि रोऽध्याथः | ३१३ 
अथ सनप्याये पूवमनिर्दिशनां °्परालोदयदायुधचतुश्चरणाण्डजेष्वित्यादिभिरकच स्व॒ताना निजसम्बन्ध्येकदेशमात्रददैनग्रह्यकारविरोषोपयोगिनां देक्षाणानां रूपाणि प्रद् 

शयति! तत्रादौ मेषाद्यस्य स्वह्पनिज्ञाना् वैतालीयमाद-- | 
कञ्यां सितवस्नवशितः 

कृष्णः चाक्त इवाभिरक्षितम् । 
रौद्रं परश्च सघष्तं ` 

धत्ते रक्तविरोचनः पुमान् ॥ १॥ 
इति । मेषस्य आदिमो द्ेकषाणः कव्या सितबद्वेष्टितः पुमान् 

भवति। सितवन्ञेणाच्छादितकटिग्रदेश् इत्यथः । ङष्णः स्वयं डृष्ण- 
बणे! । अभिरक्षितं ` शक्तं इव तारुण्योदायादियोगेन रक्षणसमथे इव 

भतीयुमानः । तथा रक्तविलोचनः सयु्तं रोप परदयं पते च । हिस्र 
इत्यथेः॥ १॥ 

सथ मेषद्वितीयस्य स्वक्पज्ञानाथैमिन्देजामाह -- 

रक्ताम्बरा भूषणसक्तचिन्ता | 
कुम्भाक्रूतिवोजिखुखी दषार्त । 

एकेन पदेन चमेषमध्ये 
्ेक्षाणरूपं यवनोपदिष्टम् ॥२॥ 

ति । मेषमध्ये यवनोपदिषट दरेकाणरूपम् एवंविधा स्ञी भव- 
तीति सम्बन्धः । रक्ताम्बश रक्तेन बल्रेण युक्ता । भूषणसक्तंवचि्ता 
भषणाभिनिवेशिनीतयाकाररक्यो मनोधमे उक्तः । इम्भाढृतिः महोद्- 
रीर्यथेः । वाजिुली अश्वयुली । दषात्तां पिपासयाभिभूता । एकेन 
पादेन उपरक्त च । विकठेकपादेत्यथेः। भूषणमक्षचिततेति वा पाठः ॥ 

अथ मेषतृतीयज्ञानाथमिन्दवजामाह - [र 

कूरः क राज्ञः कपिलः; क्रिथाथीं 
भग्नत्रतोऽभ्युद्यतदण्डहस्तः । 

रक्तानि वश्नाणि बिभति षण्डो 
मेषे ततीयः कथितल्िभागः॥३॥ 

` उ च, २. ति, ३. श्यः ॥ रका ख.पाठः. ८. श्ये दरकाणे यवनोप- 

दिष्टम् एवः क, पाठः. ५. भैः दृष्युकतः तदुक्त्या कं", -६. ता । वि, , ५. -4्थः ॥ 

क्रः" ख. पाडः, 
५२८५ 



९१४ यिवरणोपेते दीराश्ासर 

इति । मेषे ठतीयस्िभाग एवंविधः कथितः । शूरः, कराह 

कलाङशलः । कपिलः कपिर्वणेः । करियाथी अग्निका्याथनरीलः 
भग्नव्रतः ब्रतभङ्गवान् । अभ्युद्यतदण्डहस्तः उदयतदण्डायुधः । रक्तानि 

बश्चाणि बिभि । चण्डः घातकश भवति ॥ ३॥ 
भथ व्रषप्रथमस्वरूपं (तोटके १ दोधके)नाद -- 

कुितदनकवा घटदेहा 
द्ग्धपडटा तषिताच्नचिस्ा | 

्ाभरणान्थसिषाज्छति नारी 

रूपमिदं प्रथमं श्रषमस्य ॥४॥ 

इति । इदं दपभस्य प्रथम रूपम् । इश्चितदनकचा नारी कुभ्चिता 
षक्रा ट्नार्छिक्नाः कचा यस्याः सा तथा । षट्देदा षटाकासेदरभ- 
धानदेहा । दग्धपटा अग्निदग्धेन पटेन युक्ता । अथोत् साग्निकोऽ्यं 
द्ेकाण इति द्योत्यते । तृषिता अशयनचित्तौ च । शुतिपपासान्वितेत्ययेः 
आभरणान्यभिवाञ्छति । ङ्खिताकाररक्ष्येण आभरणाभिरषेण युक्ता 
च । एवंविधा नारी ॥ ४॥ 

वृषद्ितीयज्ञानार्थं स्वागतामादह् - 

क्षच्नघान्यग्रहधेनुकलाज्ञो 
खाङ्कले सश्राकटे कुशारुश्च । 

स्कन्धसुदहति गोपत्ितुल्यः 
छुत्परोऽजवदनो मखवासाः ॥ ५॥ 

इति । बृषमध्यद्रे्ाण एवैविधः पुरुषः । कषत्रधान्यग्रहधेलुकदछन्नः 
से्राणां धान्यानां गृहाणां भेनूनां कराविचानां चाभिज्ञः । सञ्चकटे ` 

= काङ्कले इकरश्च शकटकमेणि खाङ्गलकमेणि च डुल: । स्कन्धशरद्रटति 
उत स्कन्धं बहति । गोपतित्ल्यः वृषभसपानः । श्ुखरः, अजवद्नः 

छागदुखः। तस्माचतुष्पादशच (१) भवति । मरख्वासाः मरिनाम्बरः ॥५॥ 
ठ व 7 किमी 

१, चवक च, पाठः. २. (कमथः क.पाठः, ३. ति १फु ख. पाठ 

ॐ, ` शति । वृषे प्रथमस्य इदं ङ" क. पाडः. ५. त्ता । षु; ६, कुषमभ्यः ॥ ̀  स, पाठ 

'ग्बसुहह' करः पाः, ८. तिर द्िः ख, पाडः. व 



पञ्चविरोऽध्यायः । ३१५ 

अथ वृषवृतीयश्वरूपं भ प्रकटेनाह -- व 

दिषसमकायः पाण्डरद् धूः . 
च्रारभसमाङ्धिः पिङ्लमूतिः। 

अधिभ्रगरोमा ग्याङुःलचित्तो 
चचभवनस्थ प्रान्तगलोऽयम् ॥ ३ ॥ 

इति । व॒षभवनस्य भान्तगतोऽय द्रक्षाणः पएरवरू(पं पो) 
भवति । दिपसमकायः गजवन्महाश्चरीरः । पाण्डरदष्ः, द॑ दन्ताः । 

शरमसमाङ्धिः सरभवदतिवेगयुक्तपाद्ः। पिङ्कलभूतिः। अविगरगंलोमा 
अविवह् दीघौणि मृगवदू विचित्राणि च लोमानि. यस्य स तथा । 
श्याङुरुचिैश्च । & ॥ 

अथ मिथुनप्रथमस्वरूपह्ञाना्थं वसन्ततिर (केना १ कमा)द-- 

हुच्याश्रयं समभिवाब्छति कमे नारी 
रूपान्विताभरणकायेकरतादरा च । 

हीनप्रजोचिद्धूतखजतमती न्िमाग- 
मायं तृतीथसवनस्य वदन्ति तज्ज्ञाः ॥ ७॥ 

इति । तज्जाः ठतीयभवनस्य आचद्रेकाणमेवैरूपं वदन्तीति 

सम्बन्धः । रूपान्विता नारी आभरणकायषु कृतादरा छच्याभरयं कमे 

सममिवाज्छति । घरची आश्रयो यस्य कमणः तत् उत्याभ्रयम् । 

हीनपरजा प्रजारदिता । उच्छितिथजा, ऋतुमती रजस्वङां ॥ ७ ॥ 

भय मिथुनद्धितीयस्वरूपसुपेन्दवजया(१)द -- 

उद्यानसंस्थः कवची धलुह्यान् 

चरोऽखधारी गरुडाननख । 

क्रीडात्मजारङ्करणाथेचिन्तां - 

केति मध्ये सिथुनस्य धाथन् ॥८॥ 

इति । मिथुनस्य मध्यद्रकाणे अयम् एव्रविधः पुरर्षः । उद्यान 

सस्थः । कवची कवचंवान् । धनुष्मान् धनुधरः । श्र, अक्ञधारी । 

गरुडाननः पशषि्खः । क्रीडाथोम् आस्मजाथीम् अलङ्करणाथो 

चिन्तां करोति ॥८.॥ _ . -_ | 

` १. न्तस, २. प्लाउ ख. प्राठः ३ ध्व एवः क. पठ नखर क्च 

गड, ५. निम् नण ५, न्ति ॥भूः सं. पठ 

# वृततैरत्नाकररीत्या मौक्ति्मारुति नाम भवति । 



३१६ ` विवरणोपेते होराशाखे 
अथ मिथुनान्त्यस्वरूपं स्वागतयाह-- . . ` छ 

भूषितो वरुणवद् बहुरत्नं- ¦ 
बेद्धतुणिकवशचः सधनुष्कः 

खष्तवादितकटास् च विद्धान् 
काव्यकून्मिथुनरादयवसाने ॥ ९ ॥ 

इति । मिथुनराश्यवसने द्रक्राण एवंविधः । वरुणवद् बहुरलने 
भूषितः बद्धतूणिकवचः सधलुष्कः रृत्तवादितकृरासु च विद्वान्, चृत्तेषु 
वादितेषु कठाञ्॒ च विद्वान् काव्यङृस्च भवति ॥ ९ ॥ 

अथ फकैटाद्यस्वरूपं स्वागतयाह - 

पच्रसूलफलश्ृद् दिपकायः 
कानने मख्यगः शारभाङ्कः । 

क्रोडतुल्यवद्नो दयकण्ठः 
ककंटे प्रथमरूपसुश्रान्ति ॥ १० ॥ 

इति । करकट परथमरूपमेवयुशन्ति । पत्रमरफलमृत् पत्राणि 
भूलानि फलानि च बिभ्राणः । द्विपकायः बृहच्छरीरः । कानने मर- 
यगः चन्दनहृश्षभरिय इत्यथः । शरभादपप्रः अतिजवपादः । करोडतु- 

 ल्यवदनः वराहवः । हयकण्डः हयतस्यदीषेगरः । अत एव चतु- 
ष्पादश्च (१) भवति ॥ १० ॥ 

अथ (ककट)द्रितीयदरक्राणस्वरूपमिन्दवज्जयाह-- 

पद्याचिता मूधनि मोगियुक्ता 
खी ककंच्ारण्यगता विरोति । 

चाखा पलाशस्य समाभिता च 
मध्ये स्थितौ ककटकस्य राशेः ॥ ११॥ 

इति । ककेटकस्य मध्ये स्थिता मध्यदरेक्काणस्वरूपा स्री एवै 
भेवति । पद्माचिता पेरलङ्छृता । भूधनि मोगियुक्ता रिरि सर्येण 
युक्ता । कका यौवनवती । अरण्यगता विरौति शब्दं कुरते । पाशस्य 
शाखां समाचिता च भवति ॥ ११॥ 

म वोन ० 
भनकनमीकनको । 

4 ति पत्रे २. नति॥ पद्याः ख, पाठ. ३. 'कराशोमैभ्यस्थिः क. 
 , . प्राहः. =». त्तिताभाः ख. पार 

0 1 2 1१ 7 | 

न ४ ५ = = | 



पञ्चविंशोऽध्यायः । ३१७ 

अथ क्केटान्दं स्वरूपसुपजातिकय(१)द -- | 

मायौभरणाथेमणेवे 
नौस्थो गच्छति सपेवेितः 1 

हेमैश्च विभरषणोयुत- 
अिपिरास्योऽन्त्यगतश्च ककेटे ॥ १२ ॥ 

इति । कर्कटे अन्त्यगतच्िभागः एवैरूपः । अणवे नौस्थः 
परुषः स्वेष्टितः सन् भायौ भरणार्थं गच्छति । हैमेविभूषणेभुत । 
चिपिटास्यः वत्ताविस्तीणभुखंः ॥ १२ ॥ 

अथ सिद्ा(शस्वरू)पे रथोद्धतयाद --. . 

्राल्मलेरूपरि गरधजम्बु(क क) . . 
ग्वा नर्व मलिनाम्बरान्वितः । 

रौति माहपित (४) विप्रयोजितः ` 

सिहरूपभिदमाद्यखुच्यते ॥ १३ ॥ 
इति । ् षारमलीवृकषस्योपरि गध १ प्रो) जम्बुकश्च शा च मात्- 

पितविप्रयोलितः मछिनाम्बरः नरश्च रोति शब्दे करोति । इदमेथविधम् 

आच सिंहरूपं सिंहस्य . भथम्दरकंकाणरूपणुच्यते । आचारयैरिति 

रोषैः \॥ १२॥ | [र 
सथ सिहद्वि्तीयं वदस्थनाह - |  , 

हयाङ्तिः पाण्डरमाल्यशेखरो . 
विमति कृष्णाजिनकम्बलं नरः! 

दुरासदः सिह इवात्तकाछेको | `. 
नतायनासो सखगनाथमध्यमः ॥ ६४ ॥ 

इति । मृगनाथमष्यद्रक्काण एवरूपो भवति । हयाकृतिः 

ध्यायतदीर्धरशरीरः । पाण्डरमास्यशेखरः) दूष्णाजिनकम्बं विभति 

कृष्णाजिनं कम्ब च बिभति । सिंह इव दुरासदः , आत्तकायकः आघु-
 

धूधरथ भवति । नताग्रनासः नतनासिकाग्र इयथः ॥ १४ ॥ __ 

द्ध स म २ २. क.पाठः , भ.धः पै द ५ “त.। 

सि, ३. चयैः ऋ ख. पाठः, + ॥ [नि 

ननन
 - ~~ => 



२१८ विवरणोपेते दोराशाखे 
अथ सिहान्यस्वसूपसुपएजतिकयाह - 

ऋषश्चाननो वानरतुख्यकचेष्टो 
विमति दण्डं फलमामिषं च । 

कूर्ची मनष्यः कुरिेदच के्ौ- 
सृगश्वरस्यान्यगतासख्िमागः ॥ १५ ॥ 

इति । मृगेश्वरस्यान्लयगतक्िभाग पव॑रुपो मवुष्यः । ऋशक्षाननः 
कक्षोऽच्छभष्ः शाखासृगविशेषः तस्याननमिवाननं यस्य स तथा ¦ 
अतशतुष्पाच्चायं द्रेक्काणः । वानरतुस्यचेष्टः दण्डं फरूमामिंषं च 
बिभति । दण्डभरणादुचदायुधैः । कूची दी्षेस्मशरुः । रिकः केतो 
रुपरुक्चितथं ।॥ १५॥ 

कन्याशस्वरूपमिनधवजयाद - 

पुष्पप्रपूर्णेन घटेन कन्था 
मखप्दिग्धाम्बरसवतङ्ी। 

वखाथेसंयोगममीप्समाना 
रोः डलं वाञ्छति कन्यकाद्यः ॥ १६॥ 

इति । कन्यकायो द्रक्काण एवैरूपः । कन्यां पुष्पपरपूर्णेन षटेनं 
उपंरक्षिर्ती । परुग्रदिग्धाम्बरसवृताङ्गी मरिनाम्बरपावृतश्चरीा । वज्ञा- 

धेसंयोगमभीप्समाना वस्प्रापिमथेग्रापिं च काङ्क्षमाणस्य; । शुरो 
डर वाञ्छति गुरडर गन्तुमिच्छति ॥ १६ ॥ 

कन्यामध्यद्रेक्कागसूपं वेतालीयेनाह -- 

पुरुषः प्रगहीतरेखनः 
इयामो वखरिरा व्ययायक्रुत् । 

विपुरं च बिभर्ति कासुकं 
राोमस्याप्षतदचख मध्यमः ।॥ १५७ ॥ ४ 

हति । ग्रगरहीत्रेखनः (श्यामः) एुरुषः। स च वखरञ्चिराः वद्धवेष्टि 
1 11 <= रि कि पयौषौििरी1 

 चविधोम' क.पाठः. २. -क्षःशा, ३. श्य ञुकषैभिच-मुखं ये! 

ख. पाठः. ४,. सस् ऋक्षाननः। ज" क. पाठः, ५. च्यव, ६. श्व पपु), ज 
भ्या ख.पाठः. ८. ता।साच'म' क. पाडः. ९, पति चार्थे, १०. "ति 
धु स, पाठः 



= पश्चविंशोऽध्यायः । २१९ 
तमस्तकः। व्ययाय्द् आयस्ययगणनपर इत्यथः । विपुर काथं 
मिभति च, रोमन्याप्ततनुश्च । एवरूपः कन्याया मध्यद्रेक्काण इत्यर्थः 

।॥ १७ ॥ | 
अथं कन्यान्त्यस्वरूपमिन्दरवज्रया(१)ह ~~ 

गोरी सुधोतादरेदुङ्ूलयुक्ता 
सथुच्िद्धूता कुस्मकटच्छुहस्ता । 

देवारयं खी प्रयता पच्सा 
वदन्ति कलन्यान्यगतख्िभागः ॥ १८ ॥ 

इति । गौरी स्ली अनागतार्वौ खी । “गोरी तु नभनिकानाग- 
तातैवा" इत्यमरः । सुधीतद्रदुङृलयुक्ता खुधौतेन अरण दङृलेन 
विशिष्टवस्रेण युक्तौ । सधुचि्ता उशीरा । इम्भकटच्छुहस्ता इस्मश्च 
कटच्छु हस्ते यस्याः सा तथा । कटच्छुलौह भाण्डविश्ेषः । प्रयता 
दधा । देवारयं भत्ता देवाखयं प्रति गच्छन्तीति यावत् । एवेरूपा 

सी कन्यान्दयगतच्िभागः इति बदन्ति। शास्ञकारा इति शेपः ॥ १८॥ 
भन्न तुलयस्वर्पे वसन्ततिरुकेनाई -- ` त 

ीथ्यन्तरापणगतः पुरषस्तुरखवा- 
नुन्मानमानङुरष्कंः परतिमानहस्तः । . 

आण्डं विचिन्तयति कस्य विषण्यमेतद् 

रूपं वदन्ति यवनाः पथमं तुलायाः ॥ २९ ॥ 

इति । यवनाः तुलायाः प्रथमं रूपम् एवंविधं बदन्ति । तुलायाः 

परथमदेक्काणः पुरुषरूपः। सै कीदशः करोतीत्याह -- बीभ्यन्त- 

रापणगतः बौध्यां राजवीथ्याम् अन्तरापणम् अन्तनिषधां गतः । 

तखावान् » उन्मानमानङशङः उन्म ने. माने च शालः । प्रतिमानहस्तः 

(प्रतिमान) ठलामारादिमानसाधनम् । एतद्भाण्डं कस्य विषण्यं विकर 

यमिति चिन्तयति । एवं्पःभ्रयमदरेकाण इत्य ५ > ~ - प्रथमदेक्काण इत्यथे; ।। १९॥ 

` १, वैः पगौ, २. धा | गो, ३, न्का\ उच; ४. श्वः ॥ ब्र 

पमः ५, श्व पुवः, ९, "सता क. ड = ० ग 
६, न्न, ९, नेक क. पाडः, ̀ ५०. ५. 

1 



३२० विवरणोपेते होरा 
` अथ तुखाद्वितीयस्वरूपं तोटकेनाद - 

कल्चर पारिग्रद्य विनिष्पतितुं 
समसीप्सति गृधसुखः पुरुषः । 

ष्वुषितस्त्षितश्च कलन्नसुतान् 
मनसेति तुलाधरमध्यगतः ॥ २० ॥ 

| इति । तुखाधरध्यगतः द्रेकाणः पुरुषः पुरुषरूपः। किं च गृध- 
यखः कश परिग्रह्य विनिष्पतित समभीप्सति गन्तुमिच्छति । क्षुधि 
तस्तषितश्च बुयुक्षया पिपासया च युक्त इत्यथः । कटत्रसुतान् मनसा 
एति ध्यायतीति यावत् ॥ २० ॥ 

 “ अथ तुर्खछन्त्यस्वरूपं वंशस्थनाह - 

विभीषयंस्तिषछति रन्नचिचितो 
वने खगान् काश्चनतुणवभेभत् । 

धलुधेरः किन्नररूपभृन्नर- ` 
स्तुखावसाने यवनेरुदाहतः ॥ २१ ॥ 

इति । तलावसाने द्रेकाण एवैरूपः । धचुधरो नरः षने मृगान् 
विभीषयन् तिष्ठति । रतनचिभरितः रत्ैररद्फृतः । काश्चनतुणवमेभृव् , 
किक्ररूपश्त् चिद्तरूप इत्यथः ॥ २१॥ 

अथ वृधिकप्रथमस्वकूपमुपजातिकयाह ~. .. . ¦ 

यखेर्विदीनाभरणेश नारी 
„ महाससुद्रात्. सच्ुपेति कलम् । 
स्थानच्युता सपेनिबद्धपावा 

मनोरमा बृशिकराचिपूवेः ।॥ २२॥ | 
इति । बृधिकराश्िपूवेद्रक्ाण एवेविधा स्ञी भवति । मनोरमा 

नारी स्थानच्युता महासयुद्रात् शूं सषपेति । बकतैविहीनां परिधानी 
योत्तरीयाबङ्ण्टनसाधनैवेसेविहीना, आभरणैर विहीना । सर्षनिबदध 
पादा च । एव्र॑विधं स्लीरुपं इथिकादिद्रेकाणस्य सूपमित्यथः॥ २२॥ 

१, श्वे क, २, तीदयथेः)` क. पाठः. ३. नतु \ विः ख. पाठ ` श्वृत् । 
क.पाठः. ५, शः वजः ख.पाठः. ` ६. र्वो, ७. न्नावन्ेः प क. पाः 

< अरौ" ९. धः स्याः ख, पाठ | 



पञ्चविंशोऽध्यायः | २२१ 

भथ वृधिकद्वितीयस्वरूपं (तोख्के.! दोधके)नाह् -- . 

स्थानसुखान्यसि वाञ्छति नारी 
तेकते खजगाचरतदेहा । 

कच्छपकुम्भखमानदारीरा . 

। थिकमध्यमरूपशचुदरान्ति ॥ २६३ ॥ 
एति । इशिकमध्यमरूपम् एवेविधञुरन्त | युजगाघ्रतदेहा नारी 

मवेङते मवरं स्थानसुलानि अभिवाञ्छति । कच्छपडुम्भसमानश्रीरा 
कच्छपवद् इत्ते ङग्भवन्महोदरं च कच्छपङम्भसमानं तथाविधं शरीरं 
यस्थाः सा तथा । एवंरूपा सती वर्िकमध्यमरूपं वृश्िकमध्यद्रक्षा- 
णस्य रूपमेवमिति उरन्ति ¦ आचाय इति शेषः ॥ २२ ॥ 

भथ वृधिकान्त्यस्वरूप पुष्पिताग्रमाह -- 

प्थुरखचिपिरक्मतुल्यवक्रः . 
श्वश्यगखगाल वराह भीष (१, कारी । 

अवति च मलयार्चलप्रदेचं 
सृगपतिरन्त्यगतख वृशिकस्य ॥ २४ ॥ 

हति । वृधिकस्य अन्त्यगतो द्रैकाणः पृरथुरुचिपिटक्मतुस्यवक्रः 
पृथुं चिपिटं कूमैतुखयं च वक्तं यस्य स तथोक्तः, तादृशो शृगपतिभे- 
वति । श्वमृगख्गाखवराहाणां भीषकारी भयङ्करः । मरयाचख्प्रदेशम् 

अवति च } मलयाचर्रदेशं चन्दनवनभिति यावत् । एष द्रंकाणः 
खे नररूपः अधःकाये सिंदरूपथतुप्पाचं मवति । एवं दृधिकान्त्य- 
दरेकार्णरूपम् । २४ ॥ 

अथ धन्विपू्ैस्वरूपमिन्वज्रया(१)द -- 

मनष्यवक्रोऽभ्व समानकायो 
धलविकरष्यायतमास्मस्थः । 

` ऋतूपयोग्यानि तपस्विनश्च 

रक्षत्यथायो धलुषख्िनागः ॥ २५ ॥ _ _ 
न ह क्क ल. पाठः, २. "स्याः । एक. पाठः, , ३ धः ॥ छु, ४. था 

लाख पाठ" ५ भ्व ए क. पाठ, ९, शप मड व्च । ए क.पाठः. &. णम् ॥ मनुः ख पाट् 

> करप्र इति मूलपाठः. 
६3; 



३२य् विवरणेपेते होराशास 

इति । अथ धनुषः आदयः त्रिभागः आश्रमस्थः आयतं धलुवि- 
कृष्य कतूपयोभ्यानि तपस्िनथ रकषतीस्यन्वेयः। कतृपयो(ज्यारम्या) 
नि यज्ञोपयोगिद्रव्याणि । मदुष्यवक्ः, अश्वसमानकायः अन्वसमा- 
नाधःकायः । तस्मादयं द्रकाणो नरथतुष्पाच्च उद्यद्युधशवं ॥ २५ ॥ 

अथ द्वितीय्वरूपमुपजाति(कमा ए कया)दह् -- 

मनोरमा चम्पकडेमवणी 
भद्रासने तिति सद्रूपा । 

ससुद्ररत्नानि विघटयन्ती 
मध्यज्निभागो धञ्ुषः प्रदिष्ट; ।॥ २६ ॥ 

इति । धनुषो मध्यत्रिभाग एवेरूपः भरदिषटट इति सम्बन्धः । 
कोदधुप इत्याह -- मद्ररूपा मनोरमा चम्पकरेमवणा समी भद्रासने 
सथुद्ररत्ानि विधश्यन्ती तिष्ठति । मद्रमासनं भद्रासनम् । सञ्ुद्ररनानि 
सथयुद्रजातानि शुक्तापवारादीनि रत्नानि । बिष्टयन्ती चरुयन्ती, तिष्ट 
तीत्यथेः । एतादश धलुमेभ्यद्रेक्राणरूपम् ॥ २६ ॥ 

भथ तृतीयस्वरूपमुपजातिकयाह -- 

कूची नरो दाटकचम्पकाभों 
चरासने दण्डधरो निषण्णः । 

कोदोयकान्यु दहतेऽजिनं च 
` तृतीयरूपं नवमस्य राशेः ॥ २७॥ 

इति । नवमस्य रादोः तरतीयरूपम् एर्वविधं भवति । हारक- 
चस्पकाभः ङ्च दीषेदमध्रनेरः वरासने दण्डधरो निषण्णः क्षौश्चेय- 
कानि अजिनं च उद्रहते इत्यन्वयः। कोशेयकानि पटवस्नाणि । अजिनं 
चमे । दण्डधरत्वन उदायुध इत्यथः । एवंविधं धलुषस्दतीयदरेकाण- 
रूपम् ॥ २७॥ 
१, यः आय" क.पाठः. २. श्च ।॥म' स. पाठः. ३. “ह ~~ मनोरमा 

भद्रस्वरूपा च', ४. दिर क. पाठः. ५. भयैः ॥ कू, ६. नति! कू, ७, भ्वैः 

॥ हा 2) = 



पश्चविंरोऽध्यायः । - ३२३ 
स मकरप्रथमस्वक्प (तोके १ दोधक्रेनाह -- ॥ 

. रोमचितो मकरोपमदंषः 
सखकरकायसमानकारीरः । 

योच्छकजारकबन्धनधारःी 
रोद्रखुखो मकरे प्रथमस्तु ॥ २८ ॥ 

इति । मकरे भ्रथमंस्तु द्रेक्काण एवंविधो भवति । रोमवितः 
रोपभिव्योप्तशषरीरः । मकरोपमरद॑ष्ूः भकरो नक्रः तत्सद्शी दंष्रा यस्य 
स॒ तथोक्तः । सकरकायसमानशरीरः सकरंशरीरतस्याधःकायः । ̀ ` 
योक्त्रकजालकषन्धनधारी योक्त वृषादीनां युगबन्धनपाञ्चः, जालकं 
निगराकारखोहजाखवद्धपयन्ता वागुरा एवंरूपबन्धनद्रव्यधारणश्ीलः 
रोद्रयुखः भयङ्रमुखः पुरषो भवति । एष द्रेक्काणो निग र्भृचतु- 
ष्पादो नरर्थं ॥ २८ ॥ 

अयथ द्वितीयस्य स्वरूपमुपजातिकयाह -- 

कलास्वभिज्चाव्जदखायताक्षी ` 
इयामा विचिन्नाणि च मागेमाणा । 

विभूषणालङ्कतलोहकणो ` | 
योषित् प्रदिष्टा मकरस्य मध्ये॥२९॥ 

इति । मकरस्य मध्यदरेक्काण एवंविधा योषितं प्रदिष्टा । कलाप 

अभिक्षा कठाबिद्याञ शला । अब्जदकायताक्षी, श्यामा योवन- 
मन्यस्था, विचित्राणि वस्तूनि वचखादीनि मागेमाणा अन्विच्छन्ती । 

विभूषणारङ्कृतरोहकभौ विभूषणारद्छृतं लोहकर्ण च । विभूष- 

जानि कर्णाभरणादन्यानि गृन्ते। कर्णे ोहासङ्कारेधुक्तेलयथेः॥ २९॥ 
अथं मक्ररान्त्यस्वरूप रथद्धतयाद्र ~ 

किन्रोपमतसः सकस्बल- 

या 

ध, 

१, म्मे ख. पाडः २. ध्या। सुः क. पाठः..-३. शु, -४.-व॥ कला 

श्च; प्ट, ५. त्! कः क, पाठः. ६. "णी ख, पाठः. ५. ताः च खो" क. पाडः. 

७. न्नीच। कणैः ख. पाठः. ९. श्या इत्युक्तं भवति ध क पाठः+ १०: प्ः. ॥ 

किः ॐ, पारः. | 



३२४ ` विवरणेपेते होराशाखे 

 कुम्मणुद्हति रत्नचिचतरितं ` 
धं मकररादिपश्िमः ॥३०॥ 

इति । मकरान्त्यद्रक्काण एवंविधः । कनरापमतनु किनर- 

वद् विृतशरीर इत्यथैः । सकम्बलः कम्बखवोशटेतः । तुणचापकवये 

तूणेन श्षरंधिना चयेन कवचेन च समन्वितः । रलयित्रितं स्कन्धगं 

छम्भुदहति । एवंविधः पुरुषो मकरान्त्यद्रक्काणरूपम् ॥ २० ॥ 

अथ कुम्माद्यस्वरूपं रथोद्धतयांह -- ` 

सेहमथजलभोजनामिष- 
व्याङ्कटीकरूतमनाः सकम्बल्छः । 

` कौरिकेय८?वसमोऽजिनान्वितो 

ग्र्रतुर्थवदनो घटादिजः.1। ३१॥ | 

हति । घटादिजः इम्भस्य आदिमयो द्रक्काण एवंरूपो भवति। 

सेहमद्यजलभोजनामिषव्याङ्रीढृतमनाः सेहास्तेखादयः, मदं मदिरा, 
जलं पानीयं, मोजनभोदनादि, आमिषं मांसम् । फतेषाम भावात् कथ- 
मेतेषां प्रापषिभेवेदिति व्याङुखीकृतवुद्धिरित्यथेः । सकम्बरः शयना- 
सनसाधनशम्बलयुक्तः। कोशिकेयवसनः कोरिकेयं पट्रविरेर्षैः। आजे 
नान्वितः चमेणान्वितः; गृधतुस्यवदनः। एष दरेक्काणः पक्षी च।२१॥ 

अथ द्वितीयस्वरूप्ञानाथं वैतारीयमादह -- 

दग्धे शाकट सश्नास्मरौ 
 खोष्टान्यादहरतेऽङ्कना बने । 
मलिनेन पटेन संघ्ेता 

माण्डेमूश्ि गते मध्यमः ॥ ३२ ॥ 
- -इति । कुम्भमध्यद्रेकाण) एवंविधः । अङ्कना वने मरिनिन 

पटेन संवृता दग्धे शकटे खोहान्याहरते इत्यन्वयः । सश्चार्मखातिति 
बन विशेषणं, शास्मलीवृक्षसदिते वने । दग्धश्चकरगतानि रोहानि 

~ १. (रावपेन चा' ख. पाठः.. २, तंक क. पठः, १.६५ ने 
ख. पाठः, ४.) ५. “गमेन्योकु', &. “दि एतेषामागमं ्राक्षि रति व्याङ्रंद्तमच 

` -एतेषां रादियेन कथमेषां क, पाठः. ७. शः । अजिनं चम गः, ८. श्व ॥.द्ग््, 
पाठः. ९५, १०. षह ख. पाठः. ११. शश . १२. "गम् । अभनिदग्वे श" क. पाठ, 



ृहंती मख्वद्धसवता मूर स्थितैभीण्डे्च उपलक्षिता अङ्गना तरुणी 

कुम्भमध्यद्रेक्काण इत्युक्त भ वति । अयं द्रेककाणशचाभ्मिसदितेः॥ ३२॥ 

` अय कुम्भान्तयस्वरूपमिन्द्वजरयाद -- ` | 

ह्यामः सरोमभ्रवणः किरीटी 

त्वक्पञ्ननियीसफेविं सतिं । 

जाण्डानि रोहव्यतिभिभितानि 

 खश्वारयल्यन्दयगतो चरस्य ॥ ३३ ॥ 

इति । षटस्यान्त्यगतो द्ेक्काण पवंबिधः । इयामैः पुरुष तथा 

सरोमशरवर्णः लोमश्चकणैः, किरीटी च सन्, तवक्पत
्रनियीसफरैः रोह- 

उयतिमिभितानि भाण्डानि बिभति सारयति च 1 त्वक् चमे, पचर 

दरं, निर्यासो दिकगुगुधसादिः) कछा
नि हरीक्यादीनि, एतेः कयं 

विक्रयसाधन भूतैः सह रोहट्यतिमिभरितानि भाण्डानि बिभति संगु- 

हति, सञ्धोरयति च प्रसारयति (च) । एवंकमी पुरुषः ङुम्मान्त्यद्े- 

क्काणरूपैः॥ ३६ ॥ ` 
अथ मीनायस्वरूपमिन्द्रवज्जयाद --- 

| 

| खण्माण्डसुक्तामणिदाङ्खभिभ्न- 

व्याक्वि्षदस्तः सविनरुषणच । ` ` 

सायीविभूषा्थमपां निधानं 
कम 

नावा शछवल्यादिमतो शवस्य ॥ 
३४ ॥ 

9 
॥ । 

। 

ईति । ह॒षस्यादिगतो द
्रेक्काण एवंकमाो पुरूष

ः । सुग्भाण्डयुक्य- 

| 
१ 

जलै । 

मणिशषङ्धमिश्रन्याधिप्दस
्तः यज्गपतरेः अक्ताशद्खादिभिथ ` द्रव्यैः 

मिश्रः पिखितिः व्याधिष्तहस्तः सविभूषणः विभूषणेः सदितथ सन् 

१. काति ख. -- 7 पाठः २. ष्ट ख.
 पाठः. ३. ----- र तः ज प्ता रषद

 धता च \ एष दरक्षाणः 

दवास्पः #' क.पाठः. ५ तः ॥ स्या ख. पाठः. ६- सूपः) स्या, ७, “मः श्या- 

मव्णः स, ८. "णः सेमसदहिते श्रवणे श्रो यस्य स तथा 
। कि क. पाडः, ~. @; सद 

> # ख, पाटः. १०, न्धाः, ११. परगुङादीनि फ, १९. न्धाः; १३. धपः ॥ 

षु ख. पाः १४. ष्दिद्रण १५. <्यमि' क. पाठः. १६. "तः सं ख. पाठः. 



३२६ विवरणेपते हेरासाखर 

भार्याविभूषार्थम् अपां निधानं सुदं नावा भवति । एवंज्यापारः परुषो 
मीनादिद्रेक्छाणः ॥ ३४ ॥ 

अथ मीनद्वितीयस्वखूपं वखन्ततिरुकेनाह -- 

अत्युंचिद्धूतध्वजपताकखुपति पोतं 
कूरं प्रथाति जरषे; परिवारयुक्ता । 

वर्णेन चस्पकसुषा प्रमदा चिभागों 
मीनस्य चैष कथितो सुनिभिर्दितीयः ॥ ३५ ॥ 

इति । मीनस्य द्वितीयस्छिभानैः शुनिभिरेष कथितः । एष इति 
एवदक्तरूप हत्यथेः । चम्पकयुषा पर्णेन उपरुक्षिता परमदा परिवार- 
युक्ता अस्युच्छ्ितिध्वजपताकं पोतयुपेति जरुधेः ` कूं प्रयाति चेत्य- 
न्वर्थः । चम्पकमुषा चम्पकसदरेनेत्यथेः ।॥ २५ ॥ | 

अथ मौीनान्त्यदेक्काणस्वरूपसिन्वञज्जय।ह' -- ` ` 

श्वभ्रान्तिके सपविवेषिताङ्ो 
 वसत्रोर्विहीनः पुरुषस्त्वटव्याम् । . 
प्योरानटव्याङ्खितान्तरात्मा ` 

विकोराते(?)ऽन्त्योपगतो स्चषस्य ॥ ३६ ॥ 

इति । षस्य अन्त्योपगतः द्रेक्काणः एर्वैविधः पुरुषो भवति । 
वशैः विहीनः पुरुषः अटव्यां धभरान्तिके सपविवेष्टिताङ्गः चोरानश्- 
व्याङ्कलितान्तरात्मा विक्रोशते इत्यन्वय॑ः । वश्धैः परिधानीयोष्णीपिः । 
श्वभ्रान्तिके गतंसमीपे । चोरैरनकेर्भोभिना च व्याङछितः अन्तरात्मां 
यस्य स तथा । विक्रोशते हाकारं कुरुते । एष सरपदरेवकाणः अचिस- 
म्बन्धी च । इति षटूत्रिंशद्िधानां दरेक्काणांनी रूपाणि प्रदरितानि । 
एतदूपसम्बन्धिनामसाधारणवस्तूनां प्रक्षसमये दने बा वणे वा 

१- शः ॥ ज्यु" ख. पाठः. २. भ्यु) ३. ^ एवंरूपो सु*, ४, गमेः 
कथितः च, ५. सु, ६. यः॥अग्क. पाठः. ७. व्यैः ॥ श्वः, ८. ननि 
ख, पाड न्त्ये, १०. शः। वः क. पाठः. ११. निः, १२. थः ।श्वः 

 _ ख.पाठः, १३. कचो, १४. न द्वाभि, १५. नसं, १६. प्नामेवं ङ्" 
` १७. नेभ्रः क. पाठ क. नन 



षट्विशोऽध्यायः | ३२७. 

सति तत्सम्बन्धिना द्वक्काणेन प्यस्य योगे चन्द्रस्य योगे वा सम्भ- 
वंति परुः शममद्यभं बा फलं परैवज्ञेन निदंष्व्यमित्यादिबहुषिधो 
पयोगिं द्रेकाणज्ञानम् । इति समस्तदृ्टजातकनषजात (ॐ ! क)लक्षणो 
क्त्यनन्तर द्रकाणरूपाणि परमकारुणिकेन वराहमिषिरा चार्येण सम्यक् 
भ्रदरितानीत्यवगन्तव्यम् ।॥ ३६ ॥ 

इति श्रीरुदरकृते बृहल्नातकविवरणे द्रेकाणाध्यायः पश्चविरः ॥ 

अथ षटविक्ोऽध्यायः। . . 

` भथ चिकीर्षितप्रतिज्ञानिन्यूडिम् आत्मोद्धलपरिदारपूर्व वसन्तत्तिर्केनाह -- ` 

आदिलयदासतनयस्तदवाप्षवोधः 
+ कापिशिलः सबितरुड्ववरप्रसाद्ः 

आवन्तिको सुनिमतान्यवलोक्य सम्य 
ग्धोरां वराहमिहिरो रुचिरां चकार ।॥ १॥ 

इति। वराहमिदिरोऽदहं युनिमतानि सम्यगवरोक्य रुचिरां होरां 
खकारेत्यन्वयः। मुनिमतानि गगेवधिष्ठपराशरादीनां मतानि । सम्यग- 
बरोक्य सम्यक् शब्दाद्थतस्तात्पयेतश्चावरोक्य, पर्याथौः ज्ञानाथौ;, 
विज्ञायेति यावत् ।  ग्रहणधारणोहापोहाथेविज्ञानत्खज्ञानगुणयुक्तया 
दधया यथावदषधार्यैत्यथेः। रुचिरां रुचिषदां श्रोतृणां पठनरचिग्रदा- 
मित्यर्थः । होरां गणितसातकश्चासीख्यस्कन्धत्रयात्मकस्य उ्योतिभचा- 
खस्य सारभूतं निषेकादिश्चवपरिणामान्तकाखाधिकरणनानाविधफरभ्र- 
दर्च॑नपरं क्षास चकार कृतवानस्मि । कीदृश इत्यत्राह--आदित्यदास- 
तनयः आरित्यदासाख्यस्य कातोन्तिक्ोत्तमस्य तनयः । अनेन विके 

षृणेन सम्प्रदायश्चद्धिशूक्ता । तदेव दशेयति -- तदवाप्चमोध इति। तस्मा- 

दादित्यदासात् पितुरेव अवाप्तः बोधः ज्ञाने साम्भदायिकं जातकषिषय 

१ | चवे सति", २. णरूपज्ञा, ३. . स्तजातकटषटक क, पाठः ४, 

| “कमुषदिक्षति --, ५. च्यवति, ६. “यज्ञा ख. पाठः. .५. “काः ख. पाठः, 

८. भ्ण ना, ९. ^ जातकक्ा', १०. द्याह" क. पाठः. 

# ` (कापित्थके' दृति मद्रितपुस्तकपाठ, 



२२८ विवरणोपेते होरायासर 

ञानं यस्य सः तदवाप्रवोधः। कापिष्टिः कपिष्टिखगोत्रनात इत्यनेना- 

भिजन्म ध्रचितम् । सवितृरभ्यवरभसाद्ः सवितुरादित्यदेवाहन्धो वर- 

प्रसादो यस्य सः सबितृखन्धवरपसादः । नतु रावणादिवत् केव 

छन्धवरः, किन्तु आदित्यदेवा्न्धवरो बग्धगप्रसादशेत्यथेः । अनेन 
परमकारुणिके सवितरि आत्मनो भक्त्यतिक्षयं योतयता मगवर्दयुग्र 

हस्य प्रसादोपदरहितत्वेन सकामदुधतवं प्रतीयते । आवन्तिकः अवन्ति- 
विषयभवः । चकारेति उत्तमपुरुषेऽपि परोक्षविषयलियुधयोगेण अत्र 
शाखे प्रोक्तेषु विस्मापनप्रत्ययादिटक्षणव्रिधिषु स्वमनीषापरिकरिष- 
तत्व॑प्रिहियते । एवं पुरातनेरूक्तानि रक्षणानि । एषां रक्षणानां 

 छष्येषु संवादश्च सम्यग् इश्यते । अतो मया छोकानुग्रहकाम्यया सम्भ- 
दायसिद्धानि प्रदर्षितानि इति भरतीयते । आगममूरमिदं शास्रमिति 
द्योतितं मवति ॥ १॥ 

अध्यायानुक्रममाद सार्धेन छोकद्रयेन -- 

राशिप्रसेदो अरथोनिभेदो 
` विथोनिलन्माथ निषेककालः। 
जन्माथ सद्योमरणं तथायु 

देराविपाकोऽषछकवभसंज्ञः।॥ २॥ 

` कमोजीवो राजयोगाः खयोगा- 
ग्चान्द्रा योगा दिम्हादयाश्च योगाः । 

परत्रज्यातो रारशश्ीखानि टदष्ि- 
मावस्थानान्याश्चयोऽथ पकीर्णेः॥ २ 

क 

भ मतामनः ५०४१५, नम् १ पकक थ भको कमणेििनिषये न केने पिनोयोगष्ण"ननेकगानम 

` १. श्छ; २ द्मः ३. नि द", ४, शति ॥ अध्यायरसश्रहायः 
सुपजातिकामाह -- रा» ५. शः ॥ इति । प्रथमो राशिभ्रमेदः द्वितीयो भरहयोनिभद 
तृतीयो वियोनिजन्मा चतुर्थो निषेककारः परश्चमो जन्म षष्टः सदयोमरणे स्तम आयुदौय 
अष्टमो दश्शाफलानि ववमोऽ्टकवगेः ।॥ प्पुनरपि दालिनामाह -- कमो, ६. भः । 
इति 1 देखमः कैमजीवः एकादशो राजयोगः द्वादशः ख्योगः त्रयोदश्षश्चन्द्रयोगः चतुर्दशो 
द्विम्रहयोगः प्चदराः प्रनज्यायोगः षोडशो राक्षेशाकानि सघ्दो प्रहशिः भष्टादक्नो माष 
फलम्. एकोनविंश आश्रययोगः विंशः भरकी णैः ॥ पुनरपि चादिनीमाद -- नेय", क, 
पाठः 



नेश्टा योगा जातकं माभिनीनां 
नियोणं स्यान्नष्टजन्मा दगाणः। 

ईति । तत्र पथमं राशिभिदाध्यायेन द्वितीयेन प्रहयोनिमिदाध्या- 

मरेन च शाल्ञव्यवदहारसि(देः१ इये) रारिग्रहाणां संज्ञा तत्सम्बन्धिनी 
विरेषाश्च प्रदरिताः । तृतीयेन बियोनिजन्माध्यार्येन मानुषेतराणाीं 

चतुष्पदां पक्षिणां तरूणां च रक्षणानि भरदर्दितानि । चतुर्थेन निषि 

काभ्यायेन चऋतुकारमिधुनमेधुनगभसम्भवानां, सम्भूतख गभेस्य 

(दधी)पुभपैसकत्वपरसघकालानां च रक्षणानि परदरितानि । पञ्चमेन 

क्ेन्मान्यायेन विस्भापमतात्कारिकरक्षणप्रपञ्चदशेनपुरस्सरं जातक- 

-काश्येतिपाथानां रक्षणानां भथमसाधने जन्म प्रदरितय् । षष्ठेन 
सयोमरणाष्यायेन जातस्यारिष्टनिमित्तानि बिनाक्चलक्षणानि प्रद 

-कषितानिः। सपतेनायुर्दायाध्यायेन अरिष्टरक्षणा भावाज्जीविताज्जीवन- 

कैश्चानं भर्दशषितम् । अष्टमेन दशापिपाकाध्यायेन जीवतां ` भीषित 

कटस्य थथानिदिषटकमभाविमिदैशान्तदेशाभेदेबहुधा विभक्तस्य पुन 
रावसैभानवभैमासदिवसाच्ात्यकस्य `तत्तत्कारंफरुषिशेषालुभवेभिदैश- 

साधनत्वं परदक्षितम् । तती नवमेनाष्टकवगील्यायिन ्रहाकान्तराशि- 

चक्रस्य षण्णवतिधा विभक्तस्य ग्रहगोचरवशेन एलविरोषनिदशग्रकारः 

्रदवितः । ततः कमीजीवाध्यायेन राजयोगाध्यायेन खंयोगाध्यायेन 
चान्द्रमोगाभ्यायेन द्विरहादियोगाधच्यायेन प्रतरज्याध्यायेन राश्िश्रीला- 

भ्यायेन (दृष्टिफलाभ्यायेन) भावाभ्यायेन (स्थानाध्यायेन १) आध्र 

याध्यायेन प्रकी्णेकाष्यायेन क्रमादेकादक्षभिरध्यायेजेन्मिनां पसा नै- 

वभिकानि रक्षणानि प्रदर्धितानि । एकवचन नेषा १४)योगाध्या- 

येन पुसां पुत्रकरुतरेन्धिभा्निष्टयोगाः प्रदरिताः । द्ार्विश्चेन भामि- 

नौजातकाध्यायेन स्रीणां रक्षणान्पुक्तानि । त्रयोविेन.नियोणाध्या- 

येन पैसामलुभूतदशाफलगोचरफकनिसरगफकानामवसाने देहवियोगः 

ढक्षणस्य नियोगस्य कारणमेदाश्च भरदधिताः। चतुर्विरेन नषनातकी. 

{प त्याानां विशतिः पनयुक्ता चतवावैकतान्यत् इता (१) ज चलान्मन्र शृता (१) शतानि ॥ इति ' ॥ इति! ` 

एकविशोऽनिष्योगः द्वाविंशः खीजाततं तरयोवि्ो मि्यौणं 'चदुर्विदो नष्टजातक पञ्चविध 

देक्षाणफलम् । वद्विंशोऽष्यायक्रमभदशेनपरोऽध्यायः 
- 1 छ.पाठः. ` - 

स | 0 अ 1 



३१० | . -विवरणपितेः होराशासे 

ध्यायेन देवरैरवह्यमादेष्टव्यस्य प्च्छकानां जातकफरस्य मूलभूत 
जन्मकारुपरिङानेऽपि प्रश्रकाटविलग्रवज्लाज्जातकानयनं प्रद्ठितम् । 

पञ्चाध्यायेन संज्ञाध्याये पूवैमदक्षितानां तत्रतत्र फरविरेषनिदं 
ज्ञोपयोगिनां द्रक्काणानां रूपं प्रदधितम् । तस्मात् पञ्चविंशो ्रेक्का- 
णाध्यायः ॥ ३\॥ # 

` `अथ उत्तरार्धेन अध्यायसङ्कधामाई -- ` ` 

हदयध्याया विंद्ातिः पश्च चोक्ता ` 
घृ्तान्येभिः स्युरू्यश्रीदया दातानि ॥ ४॥ 

इति । उक्तप्रकारेण अध्याया विंशतिः पश्च च उक्ताः । तथा 

एभिरध्यायेः उयस्षीत्या शतानि वृत्तानि स्युः । अत्र शाज्ञे अध्यायाः 
पञ्चविंशतिः । तेषु चाध्यायेषु साकस्येन त्यश्ीतिसहितानि त्रीणि 
शतानि षृत्तानि (इति) उक्तं भवति । एवं जातकविषयं शालं पश्च- 
.विंशतयध्यायं यशीत्युत्तरशतत्रयप्रमाण छोकत्वेनोपसंहूतम् । अथ के 
चिबतुर्थपादमन्यथा पठन्ति--नजन्मायेतचात्रिकं चाभिधास्ये" इति। 
-अस्मिन् पश्च शोकसंङ्खया नोक्ता स्यात् ॥ ४ ॥.* 

श्रीमान् वराहमिदिराचा्यः स्वात्मना विरचिताया यात्राहोराया अध्यायानुपदि 
दाति - 

 ग्रभ्ास्विथिभं दिवसाः क्षणा ` 
. ` चन्द्रो षिलम्रं त्वथ लगनभेद्ः 

 , -सिद्िमेहाणासरथ चांपवादो 
विमिश्रकायं तर्वेधनं च ॥ 

:. ` ̀  मतःपरं शृद्यकपूजन स्यात् | 
~: 7... स्वपरं लर्थो स्नानविधिः प्रदिष्छः। 
~ '.. + थाज्ञे ्रहाणासेपि निग्रहश्च 

ह क्रभादथोक्तः श्ाकुनोपदेशाः॥ .. : 
पतिःप्रह्नोदेथः शद्धनोपदेश्षान्ता यात्राहोसयां रिदिष्टाः-॥ 

` --~ ̀  ~र श्मन्येत', २. यी, . ३. धप, -४. -तः१, ५. -(म्थ निगीमव^ इति 
 शदितप त | 1 

, ` ̀ » रंिप्भेद या्ारम्यैतदन्ती भागः प्विंशाभ्यायान्तिमोऽरे। सजीवः 



` ~ -षदुविंशोऽध्यायः;। ३३१ 

विवाहकालः करणं ग्रहाणां 
प्रोक्तं तथोक्ता विपुला च शाखा।. 

स्कन्धैखिभिरज्योतिषसङ्ग्रहोऽयं 
मया कृतो दैवविदां हिताय ॥ ` 

विबाहकारो विवाहपटलः, ग्रहाणां करणं पञश्चसिद्धान्तिकाख्यं 
शणितशाल्, तथा विपुरा ज्षाखा सैहिताख्यं शालं मया कथितम् । 

पबमयं उयोतिषसङ्प्रहः गणितस्कन्धसंहितास्कन्धजातकस्कन्धास्ये- 

किमिः स्कन्धैः पया दैवबिदां हिताय कृतः ॥. 
पथु विराचितमन्यैः चाखमेतत् समस्त 

तदल लघुतैयैतत् तत्पदे शाथेयुक्तम् । 
कूतमिह हि समे धीविषाणामरत्वे 

भम यदिह दुरकतं सज्जनः क्षम्यतां तत् ॥ 

मया संक्षिप्य रघुतया कृतमपीदं शाख घीविषाणामलत्व समर्थ 

| इदि नि्मलीकरणे समम् । इह मया यद् दुरुक्तं भवति तत् 
जनेः क्षम्यताम् ॥ 

प्रन्थस्य तुं प्रचरतोस्य विनार्ामेति 

लेख्यान् बहुश्ुतसुखाधिगरतंक्रमेण । 

यथ्यन्मयोरकरुलमल्पतया कृतं वा 

कास तदश्र विदुषा परिल रागम् (१,॥ 

इत्यस्य प्रन्थस्य पाररधणाय विद्रन्जनं प्रथयते ॥ 
प्रणिपातक्रतप्रसादमतिनेदम् । 

्ाख्रसुपसङ्गरहीतं नमोऽस्तु पृवेधणतभ्यः॥ 

दिनकरो रविः, धुनयो वसिष्ठसेमशपौलिक्चाः, शरः पितामहः 

ब्रह्मा, प्ते पञ्च सिद्धान्तदर्तारः । तेषां प्रणिपातेन कृतप्रसादमतिना 

प्या इदं ज्योरिविषयं शाखं सारसद्पमहरूपण मद्धितम् । इति । 

(श्व? स्ै)ोकालुग्रहाय स्कन्धत्रयसारसद्परहात्मकम् आत्मनो व्या 

पारदपसंहरक्ाचायेः ज्योतिश्शाखस्य, प्रणायकाचच पू्वाचायोच् नम- 

स्करोति - नमोऽ पमणदम्य इति। 
मत नमोऽस्त पू्ेप्रणेदभ्य इति । व 

१. श्ुथक् तद् जि, २. प्व, ३. ध्यमेव, ४. चया, ५. "तो, ६. मदति 

यु्ितिबडः, ` - 



३३२. विबरणोपेते हारा: पंदूवियोऽध्यायः । 

भ्रीपद्राहहोरातात्पयेमनल्पमपि यथाशक्ति । 
विघ्ृतं मयेह तदिदं षिचयोधयन्तु सुधियोऽनुंग्हन्त् ॥ 

कुत्वा स्विमसहादरीकमितरि परावण्यपूतं भन- 
स्तद्वि्रम्य गिरा वराहमिदिरोक्तरथेनामिश्रया । 

सत्स्वीडत्यनुषिद्धमागमिकताप्राणं सुधीदं भिया- 
याथ (१) व्याकषि वास्तवत्रसदनो नन्वस्पयादहं धिया ॥ 

मद्राश्चीनिशेतायद्धि मकरेऽके बुधोादये । 
हदं होराविषरणं रुद्रेण सुसमापितम् ॥ 

ति होरानिवरणे षडूविशोऽध्यायः ॥ 
| 1 

वरुभं भूयात् । 
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विबरणोपात्तवाक्यतद्ग्रन्थतत्कतौरः । 
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